Den Haag, 8 augustus 2017

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: bezwaar tegen de beschikking op de omgevingsvergunning Kamperfoeliestraat 2 A,
voor de kap van 6 bomen

Uw kenmerk: 201701693/6350845

Gracht college,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken ( AVN ), heeft
kennis genomen van de beschikking zoals aangegeven in uw schrijven met bovengenoemd kenmerk.
Volgens de beschikking wordt er een vergunning verleend voor de kap van 20 bomen. Deze
beschikking is mede gebaseerd op “Boomadvies Nieuw Eyckenduynen” van BTL Bomendienst.
Op 3 juli jl. heeft de AVN op locatie de te kappen bomen geschouwd. Hierbij is gebleken, dat volgens
de AVN voor een aantal bomen geen noodzaak is om deze te kappen.
Dit betreft:
A. 1 Hollandse linde ( boom nummer 1 ).
Volgens BTL staat deze boom scheef, heeft een matige kwaliteit en veroorzaakt wortelopdruk
( = opdruk van verharding door wortels ). De AVN is echter van mening, dat genoemde scheefstand
minimaal is en geen enkel probleem vormt voor boom en omgeving. Uit de kroonstructuur blijkt
duidelijk, dat deze boom al heel lang deze stand heeft. Deze boom heeft bovendien een goede
vitaliteit en kwaliteit. Er is slechts sprake van zeer beperkte opdruk welk eenvoudig verholpen kan
worden.
B. 5 zuilbeuken ( boomnummers 21, 22, 23, 24 en 25 ).
Dit betreft waardevolle bomen met een goede vitaliteit en zeer fraaie, kenmerkende kroonstructuur.
Deze bomen zijn relatief jong en daarom ook goed verplantbaar. In het nieuwe ontwerp is de

aanplant opgenomen van 6 nieuwe zuilbeuken. Daarom stelt de AVN voor om de 5 bestaande
beuken niet te kappen maar te herplanten conform het nieuwe ontwerp.
Gelet op het bovenstaande, verzoekt de AVN u geen vergunning te verlenen voor de kap van
1 Hollandse linde ( boomnummer 1 ) en 5 zuilbeuken ( boomnummers 21, 22, 23, 24 en 25 ), met
dien verstande dat de 5 zuilbeuken worden herplant.
De AVN heeft geconstateerd dat volgens het herplantplan er drie zomereiken geplant zullen worden
in de bestaande beplantingsstrook aan de noordzijde van de oprijlaan. Hierbij wijst de AVN er op dat
de eiken in deze situatie geen kans van slagen hebben omdat zij hier in de schaduwzone van
bestaande volwassen bomen komen te staan. Bovendien zal voor deze aanplant een aantal
waardevolle heesters gekapt moeten worden, waaronder enkele prachtige rododendrons van ca 40
jaar oud. De AVN adviseert daarom deze drie eiken op een andere locatie te planten.

Hoogachtend namens de AVN,

J. Verhoeff – voorzitter

A. de Ruiter - secretaris

