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Voorstel van het college inzake Nota: Haagse bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit. 
 
Toelichting 
Bijgaand treft de raad de nota “Haagse bomen: Kiezen voor kwaliteit en diversiteit” en de inspraak-
nota.( Liggen voor de raadsleden ter inzage leeskamer Griffie B03.17). De conceptnota is van  
22 februari tot 4 april 2008 vrijgegeven voor de inspraak. De inspraak heeft niet tot wijzigingen geleid. 
De nota sluit aan op het beleidsplan voor het Haagse groen “groen kleurt de stad” (2006) en is een 
vervolg op het Stedelijke beheerplan Straatbomen 1997-2006. Bomen in de stad zijn onmisbaar voor 
de groenbeleving van de inwoners van de stad, voor gezondheid, milieu en natuur. De afgelopen 10 
jaar is op grote schaal geïnvesteerd in de kwaliteit en kwantiteit van het Haagse bomenbestand. Den 
Haag heeft volgens de telling eind 2007 111.551 straatbomen. Dit betreft het aantal volgens de nieuwe 
definitie van straatbomen: alle bomen in en aan straten tot maximaal 10 meter uit het wegprofiel, met 
uitzondering van bomen in bossen. In de komende jaren zijn kwaliteit en diversiteit van het 
bomenbestand het centrale thema van beleid en beheer. 
 
De kwaliteit en diversiteit moeten tot uiting komen door: 
- duurzame groeiomstandigheden, zodat bomen ongehinderd helemaal kunnen uitgroeien; 
- meer verschillende boomsoorten, zoals vruchtdragende bomen en bloesem- en palmbomen; 
- evenredige verdeling van straatbomen over de stad dragen bij aan het verbeteren van de lokale 
 luchtkwaliteit. 
 
Het verbeteren van groeiplaatsen d.m.v. constructies is nodig omdat het nog te vaak voorkomt dat 
boomwortels schade aanrichten aan de stoep of de rijbaan. Naast deze overlast, belemmert dit de groei 
van bomen. Een goed voorbeeld van een goede groeiplaats in een verharde omgeving is de 
“Hartlijn”(Spui, Hofweg, Kneuterdijk), waar de boomwortels onder de trambaan ruim baan hebben 
om te groeien en ook bovengronds alle ruimte hebben om boven de tramleidingen uit te groeien. 
 
Een grotere diversiteit aan boomsoorten draagt bij aan een kleurrijk straatbeeld en geeft tegelijkertijd 
de mogelijkheid om de weerbaarheid van het bomenbestand te vergroten. Bij een grotere 
verscheidenheid aan bomen hebben ziekten en plagen een geringere kans om een belangrijk deel van 
het bomenbestand aan te tasten. In de stad zijn er wijken met meer bomen en wijken met minder 
bomen. Bomen leveren een belangrijke waarde aan de leefbaarheid van de stad en het gevoel van 
welbevinden van de inwoners. Wij hechten er daarom veel waarde aan dat in de komende jaren bij 
voorrang in de boomarmere wijken bomen worden geplant. Een gezonde straatboom levert een 
wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bomen hebben de kwaliteit dat zij CO2, 
NO2 en fijnstof kunnen vasthouden. Het grote aantal straatbomen in de stad levert daaraan een 
bijdrage. Ook een grotere diversiteit van soorten levert daar een bijdrage aan. De verschillende 
boomsoorten hebben verschillende kwaliteiten op dit punt. 
 
In de afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in de stad bomen uitgevallen, o.a. als gevolg van 
ziekten en plagen. Daarnaast zijn er bomen gekapt, omdat zij op hun oude plaats schade veroorzaakten 
aan het wegdek, riool of trottoir. De stad heeft vanaf  2009 een aanzienlijke herplant opgave voor 4632 
bomen. Het college heeft voorgesteld om voor 2009 een extra budget van 6,5 miljoen euro 
beschikbaar te stellen, Daarvoor kunnen in de komende jaren 4.400 bomen worden herplant 
(gemiddeld € 1.500,00 per boom). In de komende jaren zullen naar verwachting gemiddeld 500-700 
bomen per jaar moeten worden herplant, om een nieuwe achterstand in de herplant te voorkomen. 
Herplant vanuit het reguliere onderhoudsbudget zal worden voortgezet. Dit budget is echter beperkt. 
 
Voorstel 
 
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
Gezien het voorstel van het college van 14 oktober 2008, 
 
Besluit: 
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Voorstel 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2008 
 
Besluit: 
 
In te stemmen met de hoofdthema’s uit de nota Haagse bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit, te 
weten: 
1. Kwaliteit: 
 a. het leggen van de eerste prioriteit bij het  herplanten van bomen. 
 b. het verbeteren van de groeiplaatsomstandigheden van bomen, o.a. door te werken met 
  integrale ontwerpen. 
 c. extra bescherming van bomen bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 d. een kwaliteitsimpuls voor de groene parels in de stad. 
 e. meer aandacht voor de monumentale bomen in de stad. 
 f. de aanpak van boomziekten waar onder de iepenziekte en de kastanjeziekte. 
 g. extra aandacht voor educatieve activiteiten en informatievoorziening voor bewoners, 
  met name voor kinderen in de stad. 
 
2. Diversiteit: 
 a. de inzet naar duurzamere bomen en een evenredige verdeling van bomen over de stad. 
 b. bij de keuze van bomen de relatie te leggen met luchtkwaliteit. 
 c. het stimuleren dat bewoners hun voortuinen groen inrichten en niet geheel verharden. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 
 
de griffier    de voorzitter 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 
 
 
De griffier.    De voorzitter. 


