Den Haag, 21 augustus 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag
AWB / bezwaar
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: bezwaar tegen beschikking op de omgevingsvergunning voor het kappen van drie Hollandse
linden op het plein tegenover Paleisstraat 2
Uw kenmerk: 201908400

Geacht college,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken ( AVN ), heeft
kennis genomen van de beschikking, zoals aangegeven in uw bericht met bovengenoemd kenmerk.
Deze beschikking betreft de kap van drie Hollandse linden (Tilia europaea).
Deze lindes zijn ruim 45 jaar oud en maken deel uit van een groep karakteristieke bomen op het
Paleisplein , te weten twee krimlindes van ruim 80 jaar, een monumentale paardekastanje van ca 140
jaar (de Postzegelboom) en een monumentale rode beuk van ca 140 jaar (de Wilhelminaboom).
Volgens de AVN maken de te kappen lindes een zeer belangrijk deel uit van dit karakteristieke en
waardevolle boomensemble op deze historische plaats in Den Haag.
Eind 2015 is door de gemeente een participatieproces opgestart voor een ontwerp van de
herinrichting van het Paleisplein. Het is voor de AVN onbegrijpelijk, dat zij niet bij dit project is
betrokken en niet in de gelegenheid is gesteld om deel te nemen aan het participatieproces.
Bij dit proces werd aangegeven, dat het Paleisplein een donkere en sociaal onveilige plaats zou zijn.
Deze aanname bestrijdt de AVN, omdat hier juist sprake is van een overzichtelijk plein, waar de zon
de ruimte heeft en waarin alleen de Postzegelboom een ruime, maar gewenste schaduw levert.
Daarom beschouwt de AVN het argument van schaduwoverlast als volstrekt misplaatst.
Verder is de AVN van mening, dat in het huidige ontwerp een evenwichtig beeld van de gehele
boomstructuur opvalt. Bij de besluitvorming zijn de waarden en betekenissen van de drie linden

echter niet ter sprake geweest. In de Beoordeling Activiteit geeft de gemeente aan, dat zij het
Paleisplein wil herinrichten en daarbij de verblijfsfunctie wil verbeteren en het een groenere
uitstraling wil geven. Voor deze groenere uitstraling is het de bedoeling dat er gazons worden
aangelegd maar ook dat o.a. deze drie lindenbomen worden gekapt. Volgens de AVN zal deze
afweging echter een heel negatief effect opleveren ten aanzien van de beleving van het plein. Uit
onderzoek is gebleken, dat de linden een goede conditie hebben en geen gebreken, hetgeen alle
aanleiding geeft om deze waardevolle bomen te behouden. Ook ziet de AVN geen enkele verbetering
van de verblijfsfunctie door het kappen van bomen. De AVN wijst nog op het grote belang van
bomen in de stedelijke omgeving, o.a. door hun ecologische waarden en de tempering van
hittestress. Daarom ziet de AVN geen enkele noodzaak tot kap van de drie Hollandse linden. Indien
de Gotische zaal van de Raad van State lichthinder ondervindt van deze bomen, is het goed mogelijk
om vormsnoei toe te passen in de kruinen.
Het is de AVN bekend dat in 1985 ook al plannen waren opgesteld voor een herinrichting van het
Paleisplein. Ook toen was het de intentie van de betreffende architect, de heer van Embden, om de
aanwezige linden op het plein te kappen. De toenmalige directeur van de Dienst Groenvoorzieningen, de heer H. Wals, heeft indertijd bezwaar gemaakt tegen deze kapplannen. Voor de
motivatie van de kapplannen werden toen vrijwel dezelfde argumenten gehanteerd als nu. De heer
Wals vreesde echter, dat de door de heer van Embden voorgestelde esthetische bomenkap, niet
door de bevolking begrepen zou worden.
De AVN is ervan overtuigd, mede gezien de reacties van omwonenden, dat de Haagse bevolking ook
nu geen begrip zal kunnen opbrengen voor het kappen van drie (en meer) gezonde bomen op dit
plein. De AVN is van mening, dat de drie Hollandse linden zeer waardevolle groenelementen zijn op
het Paleisplein en er ook geen enkele noodzaak is om deze te kappen. De herinrichting van het plein
is nu opgeleverd en kan, met behoud van bomen, als zeer representatief de toekomst in. De
argumentatie van de wethouder om voor een nieuw ontwerp met bomen opnieuw 500.000,- euro te
moeten uitgeven, lijkt wat ver gezocht en een verspilling van financiële middelen.
Gelet op het bovenstaande, maakt de AVN bij deze bezwaar tegen de bovengenoemde vergunning.

Hoogachtend,

D.M. Ooms - voorzitter
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