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Geacht college,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s‐Gravenhage en omstreken (AVN),
heeft kennis genomen van bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning, voor de kap
van 22 bomen langs de Laan van Oosterbeek.
Het betreft allemaal Hongaarse eiken ( Quercus frainetto ) van ca. 25 jaar oud. Er staan 19
exemplaren in twee rijen aan weerszijden van de Laan van Oosterbeek en drie exemplaren
als solitairs buiten de twee rijen.
In de Begeleidingscommissie Clingendael en Oosterbeek, waarin de AVN participeert, zijn
afspraken gemaakt over de vervanging van de 19 eiken langs de oprijlaan. Deze Hongaarse
eiken zouden het fysieke nadeel hebben, dat zij gevoelig zijn voor zogenaamde uitgestelde
onverenigbaarheid. Dit risico van voortijdig afsterven of afbreken van deze boomsoort
impliceert dat het beoogde laaneffect van deze bomen niet bereikt zal kunnen worden.
Om die reden is gekozen voor vervanging van deze bomen door een andere boomsoort; de
zomereik.
Omdat de drie solitair eiken geen deel uitmaken van de laanbeplanting, is er nu geen
noodzaak deze bomen ook te kappen. Bovendien is nooit met zekerheid te voorspellen of
deze eiken ook werkelijk ten gevolge van een mogelijke entbreuk zullen uitvallen. Op dit
moment zijn het fraaie en vitale bomen.
Het is de AVN onduidelijk waarom de drie solitair eiken in de kapaanvrag zijn betrokken.
Gelet op het bovenstaande is de AVN van mening, dat de drie solitair eiken niet gekapt
behoeven te worden in verband met het beoogde laanbeeld. Daarom verzoekt zij u om geen
vergunning te verlenen voor het kappen van deze drie eiken.
Hoogachtend,
F. Prillevitz – voorzitter
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