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Onderwerp: Nota Stadsbomen 8 april in de Raadscommissie Leefomgeving, 19.30, Agendapunt C 

 

Geachte Raadsleden, geachte Wethouder, 

De AVN is zeer verheugd met de nieuwe Nota Stadsbomen. Den Haag is al heel lang een stad 
waar bomen worden geplant en gekoesterd. En waar de bewoners opkomen voor het behoud 
ervan.  

Bomen zijn essentieel 
De Nota gaat goed in op de essentiële rol van bomen. Onder andere voor afvang van broeikasgas 
CO2 en water, voor verkoeling en gezondheid. En ook voor de biodiversiteit, ze bieden voedsel en 
leefruimte voor dieren. Vleermuizen bijvoorbeeld gebruiken boomstructuren als 
verbindingsnetwerk. 

Met de nota wil de gemeente twee doelen bereiken: 
-meer kroonoppervlak  
Het is een mooi doel dat er een groter kroonoppervlak moet komen, en dat dat wordt 
gemonitord. 5% meer in 2030. Waarom trouwens niet minstens 5%? Belangrijk dat zo bomen zo 
ook ouder kunnen worden, en waardevoller voor de biodiversiteit. 
Bij de monitoring, de “draaiknoppenanalyse” stellen we voor ook te onderzoeken waardoor 
kroonoppervlak verloren is gegaan. En hoe dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door verplantbare 
bijzondere bomen tijdig voor te bereiden op verplanting, en voldoende middelen uit te trekken 
om dit te doen. (Routeboek Projecten p16-18)  
Het zal zeker helpen dat de gemeente aan de slag gaat met een beter beheer van de ondergrond 
met kabels en leidingen. (Nota p42) 
Voor het behoud van kroonoppervlak is er het belangenafwegingformulier kapaanvraag met 
goede criteria. Alleen de rol van de boom bij het voorkomen van hittestress moet volgens de 
AVN nog worden toegevoegd. In grote delen van de stad is hittestress een enorm probleem. 
Het ontwikkelen en starten van het communicatie- en uitvoeringsprogramma ‘Meer blad voor de 
stad’ in 2021 is een goed voorstel en zal zeker bijdragen aan het planten van meer bomen, dus 
meer kroonoppervlak, ook op particulier terrein. 
Tot slot bevelen we aan in het Raadsbesluit op te nemen dat de resultaten van het onderzoek 
over ‘Stadsbomenadviseur’ en ‘beginspraak’ (Nota p53) worden teruggekoppeld opdat de Raad 
tzt goed ingelicht kan besluiten over aanstelling en toepassing. 

- en een toekomstbestendig bomennetwerk  
Bomen worden zoveel mogelijk geplant op toekomstbestendige groeiplaatsen. Bestaande  
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groeiplaatsen worden verbeterd. Met het routeboek voor projecten en het routeboek voor 
beheer worden ze beschermd. Er worden netto 22 hoofdboomstructuren toegevoegd, er zijn 32 
wegen met een ambitie/ wens daarvoor. Die eerste staan in het Raadsbesluit, de tweede niet. 
In het Raadsbesluit worden de volgende doelen gesteld voor een toekomstbestendig 
stadsbomennetwerk: 
1.In 2030 hebben we tien niet verbonden schakels in de Hoofdboomstructuur weten te verbinden; 

2.In 2030 kunnen we vijf nieuwe boomstructuren als Hoofdboomstructuur toevoegen aan de stad; 

Gezien de 32 wegen waarvoor een ambitie/ wens voor een hoofdboomstructuur is, en de 23 
knelpunten, stellen we voor de tekst in het Raadsbesluit te veranderen in: minstens  tien niet 
verbonden schakels, en minstens vijf nieuwe boomstructuren 

Daarnaast stelt de AVN voor de Kijkduinstraat toe te voegen aan de wegen met met een 
ambitie/wens voor een hoofdstructuur. Deze weg vormt een schakel tussen het Westduinpark en 
de Ecozone Haagse Beek. Uiteraard zal de Stadsecoloog kunnen adviseren over ecologisch 
passende bomen.  

Veel goed beleid, maar… daarbij hoort toekenning van voldoende middelen 

Kortom, in deze nieuwe Nota Stadsbomen staat veel goed beleid. 
Helaas  is  het  huidige  budget  voor  beheer volgens de nota, gebaseerd op het rapport 
"Beheren op Niveau 2014" slechts 78% van het bedrag dat nodig is voor de gevraagde kwaliteit. 
Door een extra groenbudget wordt het beheertekort met 4% aangevuld tot 2022. Dus dringt de 
AVN op voldoende financiën om het goede bomenbeleid ook naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 
Samenvattend stellen we voor: 

• Voldoende middelen uit te trekken om het uitstekende beleid uit de Nota Stadsbomen te 
kunnen uitvoeren. 

• Bij de ‘draaiknoppenanalyse’ ook te onderzoeken waarom kroonoppervlak verloren is 
gegaan, en hoe dit te voorkomen, bijv. door bijzondere bomen te verplanten. 

• Bij alle ijkpunten in het Raadsbesluit het woord ‘minstens’ toe te voegen, het zijn 
minimale doelstellingen, meer is beter. 

• De Kijkduinsestraat toe te voegen aan de wegen waar een hoofdboomstructuur wordt 
geambieerd. 

• De rol van bomen bij het voorkomen van hittestress toevoegen aan het 
belangenafwegingformulier kapaanvraag  

• In het Raadsbesluit opnemen de terugkoppeling van het onderzoek ‘Stadsbomenadviseur’ 
en ‘beginspraak’ 

 

Met vriendelijke groeten, 

Adri Remeeus     Caroline de Jong 
Vicevoorzitter AVN    Secretaris AVN  


