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Datum: 18 januari 2023 

 

Betreft: Pleitnotitie Bomenstichting Den Haag n.a.v. bezwaar kapvergunning Madestein – Hoorzitting   

Kenmerk: B.2.22.2932.002 

 

De Bomenstichting Den Haag heeft in haar bewaarschrift en 2 nadere brieven duidelijk gemaakt dat 

er nogal wat schort aan de kapvergunning en de onderbouwing om zoveel bomen te kappen.  

 

Besluitvorming 

- De opgaven voor de herinrichting staan in het Stedebouwkundige plan (2012). 

Daarnaast zijn er twee collegebesluiten: Herinrichtingsplan Landschapspark (2016) en Visie Groot 

Solleveld (2022). Deze 2 documenten zijn niet vastgesteld door de gemeenteraad.  

Zo’n grootschalige herinrichtingen, waarmee bovendien een grote som geld is gemoeid, had 

natuurlijk ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad. 

- Het Voorlopig Ontwerp voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. 

- De vergunningen voor de aanleg van paden, de dijk en de wadi zijn nog niet aangevraagd. Dit 

geeft veel onzekerheid of de bomen in de kapvergunning wel gerooid moeten worden. Of dat het 

er meer worden of minder.  

- Er is geen BEA gemaakt, wat verplicht is volgens de Haagse Bomennota. Een BEA dient ter 

besluitvorming aan de raad te worden toegestuurd. 

- Er is ook geen natuurkansenscan gemaakt. Deze is verplicht bij elk project in de openbare ruimte 

en had voorgelegd moeten worden aan de ACOR.  

- In de Nota stadsnatuur staat (als reactie op verweerder): "De natuurkansenscan is bedoeld voor 

projectgebieden buiten de Stedelijke Groene Hoofstructuur (SGH). Voor projecten binnen de SGH 

moet doorgaans een diepgaandere analyse worden uitgevoerd."   

- In de kapvergunning is het voorschrift in Artikel 2:91 lid 2.c ten onrechte niet van toepassing 

verklaard. Dat pas tot vellen mag worden overgegaan indien vergunningen inzake bouw, aanleg 

of andere ruimtelijke herinrichting onherroepelijk zijn geworden en de feitelijke en financiële 

uitvoering van deze werken voldoende gewaarborgd is.  

 

 

Bomen en wadi 

- Een wadi moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Aan de voorwaarden wordt op voorhand al 

niet voldaan omdat ie door en vlak langs bosschages is gepland en kinderspeelplaatsen. De 

vormgeving van de wadi kan nog veranderen en de locatie waar hij zou kunnen komen te liggen 

eveneens.   

- Er is geen BEA (Bomen Effectanalyse) opgesteld om bomen te beschermen. Om een boom te 

beschermen kan besloten worden om de boom te verplanten; er kan ook besloten worden om 

het plan aan te passen.  
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- Dit biedt meteen wél de mogelijkheid om samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de 

BEA en de wadi op elkaar af te stemmen.  

- Bijvoorbeeld om de wadi een paar meter op te schuiven of anders te dimensioneren.  

- Bomen drinken veel water. Als er veel bomen worden gekapt dient men bij het dimensioneren 

van de wadi hiermee wel rekening houden.  

- De BEA kan dan alsnog aan de raad worden toegestuurd ter besluitvorming.  

 

Bomen en paden 

- Er zijn al mee dan voldoende paden om het gebied te ontsluiten. Aanleg van nieuwe paden is 

onnodig en geldverspilling.  

- De brug (fase 2) over de plas staat trouwens niet in het Stedebouwkundige plan noch in het 

collegebesluit Herinrichting Landschapspark Madestein. 

- Meer paden brengen nog meer versnippering en verstoring in het gebied teweeg. Bovendien is 

er sprake van verkeersonveiligheid bij het oversteken van de Madepolderweg en de Oorberlaan.  

 

Bomen en natuur 

- Er is een kapvergunning verleend voor 464 bomen. Elke boom biedt een rijkdom aan 

biodiversiteit. We denken aan mossen, korstmossen, insecten, vogels, vleermuizen, eekhoorns 

enz. Hoeveel biodiversiteit er verloren gaat met de kap van 464 bomen is niet onderzocht.  

In en op een boom leven (afhankelijk van de soort) meer dan 200 soorten insecten. Deze tabel 

komt uit Hamelink, 2008. 

Aantal insecten in bomen 

Inheemse boom Aantal insecten 

Wilgen 450 

Zomereik 423 

Berk 334 

  

- Er is geen natuurkansenscan gemaakt zodat we niet weten welke ‘gewone’ soorten er 

voorkomen. We weten dan ook niet of er soorten verdwijnen, niet alleen door de kapactiviteiten 

maar ook daarna als het park intensiever bezocht wordt.  

De effecten van meer versnippering en verstoring op vogels, bijvoorbeeld, is goed in beeld te 

brengen aan de hand van de onderzoeksrapporten van Vogelbescherming.  

Maatregelen om deze negatieve effecten te voorkomen ontbreken. 

- Waar komen de plekken met  rust voor de natuur? Waarom is er geen zonering aangebracht? En 

hoe zit het met de versterking van de ecologische waarden, zoals de Visie Groot Solleveld 

beoogt? 

 

Bomen en water 

- Er wordt niet voldaan aan de Europese Kader Richtlijn Water noch aan de zwemwaterkwaliteit. 

- De zwemwaterkwaliteit voldoet niet vanwege de hoge fecaal bacteriegehalten en de 

concentraties blauwalg. Opmerklelijk is dat DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het om 



 

3 
 

menselijk fecale bacteriën gaat (info Delfland). Dat zal met de toenemende temperaturen en 

langere perioden ervan steeds ernstiger vormen aannemen.  

- Waarom niet is voldaan aan de opgave van het college om de waterkwaliteit te verbeteren is ons 

een raadsel. Waarom is daar niet aan gedacht?   

- De aanleg van natuurvriendelijke oevers is mooi, maar draagt volstrekt onvoldoende bij aan de 

verbetering van de waterkwaliteit en zwemwaterkwaliteit.  

- De paaiplaats voor vis is een illusie vanwege de slechte water- en bodemkwaliteit.  

 

Resumé 

De kapvergunning kan niet in stand blijven omdat de vereiste besluitvorming slechts deels heeft 

plaatsgevonden en er teveel onzekerheid bestaat over de te kappen bomen. In ons bezwaar en de 

nadere toegestuurde stukken zijn we uitvoerig ingegaan op deze onderwerpen. 

De Bomenstichting Den Haag heeft alternatieve mogelijkheden voorgesteld om bomen en daarmee 

samenhangede natuur te sparen.  

We hopen dat u aanleiding vindt om onze voorstellen over te nemen en nader uit te werken en ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad te sturen. 
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De kapvergunning vloeit voort uit 3 documenten.  

 

1.  Het stedebouwkundige plan (‘Aangenaam Haags’), 2012, waarin de ontmoetingsplaats tussen 

Vroondaal Noord en Vroondaal-Zuid het doel is. Men spreekt van het recreatiegebied Madestein. 

Om Park Madestein als centrale ontmoetingsplaats voor de bewoners te kunnen laten functioneren 

moeten de verbindingen naar het park worden geoptimaliseerd. Dit betreft het deel tussen 

Vroondaal Noord en Vroondaal Zuid 

 

Het college schrijft in het raadsvoorstel 14 inzake vaststelling bestemmingsplan Madestein-

Vroondaal dat de volgende ingrepen in recreatiegebied Madestein worden meegenomen in 

het stedenbouwkundig plan (RIS 269828_140211; (20 februari 2014). 

Het Stedebouwkundige plan (10-12-2012): staan inderdaad de volgende punten (RIS256697, 

bijlage 1.1):  

* Het aansluiten van het fiets-/wandel-/ruiterpadensysteem op de omgeving;  

* Directe en sociaal veilige langzaamverkeersroutes naar voorzieningen in de omgeving;  

* Het padennetwerk in het park uitbouwen;  

* Brug van Nieuw Vroondaal naar recreatiegebied Madestein over het Grand Canal;  

* Herinrichting van de kop van recreatiegebied Madestein (door nieuwe aansluiting 

Madesteinweg/ Madepolderweg). 

 

2.  Herinrichting  Landschapspark Madestein, 16 juni 2015. RIS 283365. 

Hierin zijn 6 speerpunten geformuleerd:  

 

* Aanleggen van dwarsverbindingen door het park, incl. recreatief parkpad rondom de plas, 

dat jaarrond begaanbaar is. De relatie tussen het park en de omliggende woongebieden 

moet worden verbeterd.  

* Versterken van de wateridentiteit en verbeteren van de waterkwaliteit  

* Meer afwisseling in de open ruimtes, ontwikkelen waterkamers die in grootte en sfeer 

verschillen.  

* Programma toevoegen  

* Pleksgewijze verbijzondering  

* Vernatuurlijken 

 

3. Visie Groot Solleveld. Solleveld, Ockenburgh, Madestein, 5 juli 2022. (RIS312666) 

Daarin wordt o.a. de urgentie beschreven om iets te doen aan de biodiversiteit omdat die door 

versnippering en verstoring ernstig achteruit is gegaan. De visie beoogt eveneens de kwaliteit van de 

recreatie verbeteren. 

Bij Madestein staat (kaart op p 25): Versterken ecologische waardes Madestein – Bron: 

Landschapspark Madestein Schetsontwerp, 2017, p.8, 12 


