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Betreft: zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning van de nieuwbouw
van het Internationaal Strafhof – ICC.

Geacht college,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s‐Gravenhage en omstreken ( AVN )
heeft kennis genomen van de bovengenoemde ontwerpvergunning, welke ter inzage ligt in het
informatiecentrum van het stadhuis aan het Spui.
In deze zienswijze wil de AVN nader ingaan op de activiteiten met betrekking tot het kappen
van bomen, zoals deze is omschreven in de ontwerpvergunning in “Bijlage activiteit Kappen”.
De nu aangevraagde vergunning betreft de derde kapvergunning op deze locatie en voorziet in
de kap van 97 bomen. Het gaat hierbij om bomen welke langs de buitenranden van de locatie
staan. Er stonden in totaal 565 bomen op het terrein, waarvan in het oorspronkelijke plan 165
zouden worden behouden en 32 herplant.
Aan de hierboven bedoelde kapvergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden, waaronder
de plicht tot herplant van 97 nader te bepalen bomen van de eerste grootte, met een minimale
stamomtrek van 18 – 20 cm. Een en ander zoals omschreven onder artikel 2:91 ( herplantplicht
) van de ontwerp omgevingsvergunning.
Bomen aan de kant van de Oude Waalsdorperweg
De AVN ervaart het als positief, dat van de oorspronkelijk te kappen bomen langs de randen
alsnog in totaal 105 zwarte dennen worden behouden. De dennen staan aan de kant van de
Oude Waalsdorperweg, naast een ecologische verbindingszone (zie Nota Ecologische
Verbindingszones 2008‐2018, p42).
Helaas valt één fraai exemplaar niet onder deze te behouden bomen. Dit betreft de den in
boomgroep 016, met boomnummer 403, welke staat op de hoek van de van Alkemadelaan en
de Oude Waalsdorperweg. Volgens de boominventarisatie van Nationale Bomenbank BV, heeft

deze boom een stamomtrek van 224 cm ( = stamdiameter van 71 cm ). Uit dezelfde
inventarisatie blijkt verder dat dit het dikste exemplaar is van alle geïnventariseerde dennen.
Daarnaast heeft de AVN geconstateerd dat deze den een mooie, breed ontwikkelde kroon
heeft. Dit in tegenstelling tot de meeste andere dennen, welke door de beperkte
plantafstanden veel kleinere, smallere kronen hebben gevormd. Indien door kap de naast
staande dennen zijn verwijderd, dan zal de bedoelde den nog beter tot zijn recht kunnen
komen. De AVN is zelfs van mening, dat dan sprake zal zijn van een beeldbepalende, solitair
boom en pleit er daarom voor om deze den te behouden.
Bomen en talud aan zeezijde van het ICC‐terrein, aan de kant van het Natura 2000 gebied
Verder is geconstateerd dat een kapvergunning is gevraagd voor groep 034, te weten 9 dennen
met boomnummers 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 en 454, welke staan nabij de oude
achteringang van de Alexanderkazerne. Deze bomen bevinden zich aan de kant van het Natura
2000 gebied. In het oorspronkelijke plan behoorden deze bomen bij de 165 te behouden
bomen. Dit geldt ook voor groep 035, te weten 1 zomereik met boomnummer 446, eveneens
nabij de oude achteringang. Hierbij wordt opgemerkt dat de boomnummering van deze twee
groepen in de documentatie niet klopt; immers boomnummer 446 wordt tweemaal gebruikt en
wel voor een den en voor een eik. Met het kappen van deze 10 bomen zal een mooi stuk
groenbeeld verdwijnen.
Daarnaast is het van belang te weten dat deze boomgroep ook een belangrijke functie heeft als
ecologische corridor op het ICC‐terrein, die o.a. bedoeld is voor vleermuizen. Ook deze functie
zal dan verloren gaan.
Deze bomen zouden alsnog gekapt moeten worden voor een apart aan te leggen toegangsweg
voor het transport van gedetineerden. Op deze locatie wordt dan het terrein verlaagd ten
opzichte van de huidige situatie, om de weg goed aan te kunnen sluiten op de ondergrondse
toegang van het ICC gebouw. Deze terreinverlaging zal echter ook consequenties hebben voor
het duintalud, welke hier ligt tussen het ICC‐terrein en het recreatieve fietspad op het openbaar
toegankelijk terrein van Dunea, direct naast het Natura 2000 gebied. Tijdens een bijeenkomst
van de Klankbordgroep is gezegd dat men bij aanleg van deze variant van de weg het talud af
moet graven.
Op dit talud staan mooie, gezonde bomen, welke veelal als solitair zijn uitgegroeid, zoals eiken,
esdoorns, essen en prachtige meidoorns. Voor de afgraving van het talud zal ook een aantal van
deze bomen moeten worden gekapt. Vooral dit laatste aspect moet als heel schadelijk worden
beschouwd voor het groenbeeld op deze plek. Door de afgraving krijgt men vanaf het
recreatieve fietspad vrij uitzicht op de ICC gebouwen, wat de natuurbeleving ernstig schaadt.
De plannen voor deze gedetineerden route zijn nog niet uitgewerkt. Daarom stelt de AVN voor,
dat de aanvrager nader onderzoek doet naar een alternatieve route, waarbij geen bomen
behoeven te worden gekapt en ook het fraaie duintalud wordt behouden.
De 32 te verplante bomen
Tot slot merkt de AVN op, dat een aantal van de te verplanten dennen is aangetast door een
kever, te weten de letterzetter. Voor 9 dennen is inmiddels een noodkapvergunning
aangevraagd en verleend. Het is niet uitgesloten dat de resterende 3 te verplanten dennen ook
zijn aangetast en daarom gerooid zullen moeten worden. Wij gaan er hierbij vanuit, dat alle
door de letterzetter verloren gegane dennen door andere dennen vervangen zullen worden.

Samenvatting en aanbevelingen
Gelet op het bovenstaande verzoekt de AVN u het volgende:
‐
‐
‐
‐

‐

Geen kapvergunning te verlenen voor de den in boomgroep 016 met boomnummer 403.
Geen kapvergunning te verlenen voor de dennen in boomgroep 034 met de boomnummers
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 en 454.
Geen kapvergunning te verlenen voor de eik in boomgroep 035 met boomnummer 446.
Er bij de aanvrager op aan te dringen om een alternatief tracé te ontwikkelen voor de
gedetineerden route, waarbij geen bomen behoeven te worden gekapt – zowel op ICC‐
terrein als ook op openbaar toegankelijk terrein van Dunea ‐ en het duintalud tussen het
recreatieve fietspad en ICC‐terrein kan worden behouden.
Er bij de aanvrager op aan te dringen, om alle door aantasting van de letterzetter
aangetaste dennen te vervangen door gezonde exemplaren.
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