
 

 

 

 

070 3388100 

info@avn.nl 

            

   

Den Haag,  26 april 2022 

Aan het College van BenW 

college@denhaag.nl 

Ter attentie van Wethouder Bredemeijer 

secretariaatbredemeijer@denhaag.nl 

 

Aan de Gemeenteraad 

griffie Algemeen griffie@denhaag.nl 

Aan gemeente Den Haag vergunningaanvragen 

oloaanvraag@denhaag.nl 

Betreft: Aanvraagnummer 6804267, kap beuken Tennispark Marlot, Leidsestraatweg 75 

               Den Haag 

Geachte heer Bredemeijer, 

Bovenstaande aanvraag, die verband houdt met de renovatie van Tennispark Marlot, gaat 

concreet in op de kap van een houtopstand, in de aanvraag omschreven als “Het kappen van 

ca 40 doorgeschoten beuken van een beukenhaag langs de rand van het terrein van tennispark 

Marlot”. 

 

Als aanvraagredenen worden (kort samengevat) genoemd:  

“De beuken vormen een gevaar voor het rijksmonument tennishal Marlot, omdat zij pal voor de 

zuidgevel staan; 

Enkele beuken aan de westzijde vormen een gevaar voor mensen (tennissers); 

Bladval van de bomen zorgt voor veel overlast en schade aan het gebouw (lekkages); 

De beuken zorgen zomers voor teveel schaduw; 

De beuken aan de zuidzijde zullen de geplande restauratiewerkzaamheden aanzienlijk belemmeren”. 

Op 29 maart 2022 hebben namens de AVN de heren Bas Steenks (portefeuillehouder coördinator 

bomen) en Adri Remeeus (portefeuillehouder Wassenaar en Mariahoeve en vicevoorzitter) een 

locatiebezoek gebracht. Bij dat bezoek is geconstateerd dat vrijwel alle beuken, zowel die langs de 

huidige tennishal (een rijksmonument) als die langs de tennisbanen, vitaal en gezond zijn. Uit ons 

onderzoek is gebleken dat er zich geen holle plekken in de stammen bevinden. 

De meeste van de aanvraagredenen, die worden aangedragen, vinden we niet steekhoudend en 
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soms zelfs gezocht. Zo kan Bas Steenks vanuit zijn expertise aangeven dat nooit is gebleken dat 

wortelsystemen  gebouwen zouden kunnen beschadigen, zoals het aantasten van de fundering.  

Dat de tien beuken die pal langs het pad staan de werkzaamheden kunnen hinderen, valt niet uit te 

sluiten, maar is tegelijkertijd niet onoverkoombaar. En dat een boom op een buitenbaan kan vallen is 

zo, maar bomen kunnen overal omvallen. Moeten we dan maar alle bomen gaan kappen? De bomen 

(ook die langs de buitenbanen) zijn echter dusdanig sterk dat de kans op val bij storm klein is. 

 

Omdat het vitale en gezonde bomen betreft, willen wij ons op voorhand uitspreken tegen het 

kappen ervan. Het lijkt ons nuttig deze visie nu alvast met u te delen. 

Graag zijn Bas Steenks (o6 28796518) en Adri Remeeus (06 53425602) bereid deze visie nader aan u 

toe te lichten. 

Met vriendelijke groeten, 

AVN 

Dick Ooms        Caroline de Jong 

Voorzitter        Secretaris 

cc. Albert-Jan van de Scheur 

      Remco Bouchier  

 

 

         

 


