De Haag, 4 februari 2014

Aan commissie Ruimte en Leefomgeving
Schriftelijke inspraak voor woensdag 5 februari 2014
Voorzitter, geachte leden van de commissie
Naar aanleiding van uw beraad over het Ontwerpbestemmingsplan Binnenhof, wil de
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s‐Gravenhage en omstreken ( AVN ),
het volgende onder uw aandacht brengen.
De plannen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het Tournooiveld, zullen
zeker grote gevolgen hebben voor een aantal waardevolle bomen.
1. Dit betreft in eerste instantie een groep van 8 paardenkastanjes van ca 45 jaar oud
en een groep van 5 Hollandse lindes van ruim 50 jaar oud, die verwijderd moeten
worden voor de bouw van de garage.
2. Daarnaast zullen veel lindes op het Lange Voorhout zeker invloed ondervinden van
de bouwactiviteiten. Deze monumentale boomgroep grenst immers direct aan de
bouwput voor de garage. Deze lindes zijn ruim 70 jaar oud.
Van de onder 1. genoemde bomen worden de kastanjes als niet verplantbaar beschouwd.
De AVN kan deze veronderstelling onderstrepen. Van de 5 lindes worden er 4 als
verplantbaar beschouwd. Dit zou volgens de AVN mogelijk kunnen zijn, mits de preparatie
van deze bomen voldoende tijd krijgt, te weten minimaal twee groeiseizoenen. Deze
noodzakelijke periode wordt de bomen waarschijnlijk niet gegund.
Alhoewel deze kastanjes en lindes ( nog ) geen monumentale status hebben, vormen zij wel
een belangrijke verbinding van de monumentale bomen op de Lange Vijverberg en het Lange
Voorhout. Dit groenbeeld zal drastisch veranderen en de vraag blijft of dit beeld ooit nog kan
worden hersteld.
De onder 2. genoemde lindes staan direct naast de toekomstige bouwplaats. Voor de bouw
van een drielaags garage zullen zeer lange damwanden geplaatst moeten worden. Deze
gewijzigde situatie zal zeker ook consequenties hebben voor het grondwater; de hoogte en
de doorstroming. De kwetsbare lindes kunnen hiervan nadelige gevolgen ondervinden, die
nauwelijks zijn te voorspellen.

Afgezien van het feit, dat het nut en de noodzaak van deze garage door veel mensen wordt
betwijfeld, zal het verlies van de te kappen bomen en de bedreiging van de monumentale
bomen, van grote invloed zijn voor het beeld van deze historische omgeving.
De AVN is van mening dat deze beschadiging van het groen absoluut niet past binnen de
uitgangspunten van het vigerend Groenbeleidsplan. Daarnaast zal het verdwijnen van deze
beeldbepalende bomen grote invloed hebben op het historisch straatbeeld van een van de
oudste locaties van de Haagse Binnenstad.
De AVN verzoekt u met klem deze consequentie in uw overwegingen te laten meewegen.
Dank voor uw aandacht
Frits Prillevitz
Voorzitter AVN

