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AVN legt kap moerascipressen bij de rechter
Het moerasbosje aan het Prinses Irenepad dreigt permanent verloren te gaan. Bij de
tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het voormalig ministerie van Buitenlandse
Zaken is de publieksingang juist gepland op de plaats van het huidige groen. De Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag (AVN) heeft de rechter ingeschakeld.
Totdat er een uitspraak is, ligt het werk stil.
Het Rijksvastgoedbedrijf is al twee jaar bezig met de voorbereidingen van de verbouwing.
Omdat minister Stef Blok het verbouwingsproject “Geheim” heeft verklaard, kon de
projectleiding slechts summier informatie verspreiden. Wel is aan de gemeente gevraagd om
de volwassen moerascipressen, die zeer makkelijk verplantbaar zijn omdat ze in grote potten
staan, elders te plaatsen. De Gemeente toont daar echter weinig enthousiasme voor.
Aletta de Ruiter van de AVN: “bij toeval ontdekten wij, te elfder ure, dat de bomen gekapt
zouden worden. Daarom bleef er niets anders over dan bezwaar aan te tekenen en naar de
rechtbank te stappen. Niet prettig voor de planning van de Tweede Kamer die nu even
stagneert. Maar het doel is om deze waardevolle bomen alsnog elders onder te brengen
Het lijkt misschien niet veel, een moerasparkje van pakweg een 1000m2, maar het is het
enige groen van betekenis in het versteende kantorencomplex van 16 ha rond de Koninklijke
Bibliotheek, Centraal Station, Universiteit en de ministeries aan de Rijnstraat.
De AVN heeft zich, met hulp van professionele deskundigen, grondig verdiept in natuur
binnen dichte bebouwing en wil dan ook graag adviseren om dit hitte-eiland beter in het
groen te zetten. Den Haag daalt de laatste tijd snel op de ladder van groene steden.
Vereniging Eigen Huis publiceerde hierover in haar maandblad een zorgwekkende ranglijst.
De rechter doet op 24 januari uitspraak

Noot voor de redactie:
Contactpersoon voor toelichting en eventuele foto’s:
Aletta de Ruiter, tel 06 44985456, aletta@avn.nl, www.avn.nl

