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Beleidsplan 2020 
 
 
 
In 2020 willen we het draagvlak voor maatregelen ter vergroening van de stad en voor bescherming 
van het Haagse bomenbestand verstevigen. In concreto werken wij aan de onderstaande 
onderwerpen. 

 
1. Informatie via het web  

 
De Bomenstichting Den Haag (BDH) wil de Haagse burgers laten zien hoe mooi en belangrijk het 
Haagse bomenbestand is. In 2020 blijven we dus actief met informatievoorziening over bomen en 
boombescherming. Waar nodig wordt de website van de stichting 
(www.bomenstichtingdenhaag.nl) uitgebouwd. De website geeft al uitgebreide informatie over 
bomen zoals de een overzicht van ecosysteemdiensten die bomen ‘leveren’, en over ziekten en 
aantastingen van bomen. Ook worden de  rechtsmiddelen die de inwoners van de stad kunnen 
inzetten tegen kapvergunningen (bezwaar, beroep). Ook kan er via de website contact 
opgenomen worden met de BDH voor het stellen van vragen of verzoeken om advies en kunnen 
donaties worden gegeven.  
De BDH verzorgt ook een Facebookpagina met commentaren op actuele ontwikkelingen en  met 
foto’s (https://www.facebook.com/bomenstichtingdenhaag/). 
 

2. Acties voor boombehoud 
 
De acties voor bescherming van (oudere) bomen waarbij BDH betrokken is, lopen door. Wij 
houden het college van Burgemeester en Wethouders bij de les. Daarbij doelen we op de 
afspraak in het coalitieakkoord dat er geen bomen worden gekapt, tenzij het niet anders kan.  
In de eerste plaats gaat het om  de bomen langs de Mient. Eerder dit jaar is een voorlopige versie 
van een herstructureringsplan voor de Mient door de gemeenteraad aanvaard dat tot behoorlijke 
kaalslag zou leiden. We proberen dit alsnog bij te buigen. Het onderdeel van het plan dat voorziet 
in het kappen van bomen om plaats te maken voor parkeerplaatsen die volgens omwonenden 
maar weinig gebruikt zullen worden, zou moeten vervallen. Verder zou bij vernieuwing van het 
riool onder de Mient het oude riool, waar boomwortels in zijn gegroeid, moeten blijven liggen. 
Daardoor zouden bomen gespaard kunnen worden die anders het loodje zouden leggen. 
 
In de tweede plaats zetten we enkele lopende juridische procedures voort. Het verzet tegen 
uitbreiding van Madurodam is beland in de fase van beroep tegen het bestemmingsplan dat 
voorziet in die uitbreiding. Dit doen we in samenwerking met omwonenden die zijn verenigd onder 
de naam Stop Boskap Madurodam. Daarnaast loopt twee beroepszaken over de herstructurering 
van de Koekamp. De ene tegen het bestemmingsplan daarvoor en de andere tegen de 
vergunning die nodig is voor het kappen van bomen in dat kader. De werkzaamheden op de 
Koekamp liggen stil sinds de toewijzing van het verzoek van BDH aan de rechter om de 
kapvergunning te schorsen, in afwachting van de behandeling van het beroep tegen die 
vergunning. 
 

3. Bomen planten 
 
Ook op een ander onderdeel van het coalitieakkoord blijven we alert, namelijk het voornemen om 
de stad verder te vergroenen door het stimuleren van aanplant van bomen. Dat is geen 
overbodige luxe, want het gemeentebestuur geeft veel aandacht aan het stimuleren van 
infrastructuur- en woningbouwprojecten voor de groei van het inwonertal.  
 

4. Versterking van de organisatie 
 
De BDH wordt verder versterkt door de werving en inzet van actieve vrijwilligers en van donateurs. 
Ook hierbij spelen Facebookpagina en de website een grote rol.  

 
 


