
Het bezwaar betreft het kappen van 23 populieren (stamomtrekken van minimaal 
160 cm), staande in de openbare ruimte aan de Segbroeklaan, het kappen van 13 
populieren (stamomtrek van minimaal 239 cm), staande in de openbare ruimte aan 
het Goudsbloemlaan 260 en het kappen van de populieren in het Rode 
Kruisplantsoen, alle in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129). 
 

 
De eerste reden: 
Uit de kapvergunning en het herplantplan blijkt niet op welke wijze het herplantplan 
recht doet aan het feit dat deze bomen het monumentaal onderdeel vormen van de 
groenstructuur langs de Segbroeklaan. Ze staan niet op zichzelf maar maken 
onderdeel uit van een veel grotere structuur; het  wederopbouwplan van Dudok, de 
enige groenstructuur in de stad die van de ene kant van de stad naar de andere 
loopt. Het gebied is beschermd stadsgezicht, deel van de stedelijke groenstructuur 
en ecologische verbindingszone. Het gebied vormt de groene en monumentale 
omlijsting van de Haagse Beek. Als de prachtige grote populieren nu in een keer 
gekapt gaan worden wordt er een enorm gat in de structuur van het bomenbestand 
geslagen. De populieren spelen ruimtelijk een enorm belangrijke rol: ze kwadrateren 
de groenstructuur met hun hoogte, vorm en aantal en tillen daarmee een aantal 
knooppunten in het tracé naar een monumentale ruimtelijke kwaliteit. 
De populieren tussen Segbroeklaan en Goudsbloemlaan staan daarbij nog eens op 
een bijzonder punt. Ze vormen ruimtelijk en ecologisch de verbinding tussen het 
Rode Kruisplantsoen en het Stokroosveld, en daarmee tussen het Rode 
Kruisplantsoen en de bosjes van Pex.  
 
De tweede reden: 
In onze omgeving zijn veel ontwikkelingen gaande.  
De inspraak voor de herinrichting van de Sportlaan is zojuist in de inspraak geweest, 
in dit plan worden veel bomen gekapt en wordt de groenstrook langs de Haagse 
beek ter hoogte van de Ranonkelflats zo'n 2 meter smaller.   
Op het Stokroosveld proberen bewoners een bouwplan op de hoek van de Berg en 
Daalselaan tegen te houden, deze flat van 9 woonlagen op een parkeergarage 
verbreekt de verbinding tussen de bosjes van Pex -Stokroosveld - Rode 
Kruisplantsoen, een verbinding die met het oog op de komende herinrichting van de 
Sportlaan van groot belang is.  
De grote populieren bij de Daal en Bergselaan zijn al een aantal jaar geleden gekapt, 
daarvoor is een brede kale stoep en een parkeerstrook in de plaats gekomen. 
Midden in de groenstrook is er een jaar of drie geleden gekapt en zijn er nieuwe 
lindes geplant. Als de populieren gekapt worden komen er eiken en een enkele iep 
voor in de plaats. Wat de eiken doen bij de lindes en de iepen en hoe dit past in de 
stoere en monumentale omlijsting van de Haagse Beek tussen de Houtrustbrug en 
de bosjes van Pex is ons geheel niet duidelijk.  
Wat wel duidelijk wordt is dat de ruimtelijk samenhang op deze manier ver te zoeken 
is en het gebied in snippers uiteen valt. Zo'n gebied is moeilijk te verdedigen tegen 
zoekacties naar bouwlocaties en parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld bij de winkels rond 
de Goudsbloemlaan, daar zoeken ondernemers en verkeerskundigen naar extra 
ruimte voor parkeerplaatsen.  
 
Concluderend 
Als bewoners van de Ranonkelstraat maken we ons zorgen.  
In onze directe woonomgeving verdwijnen in korte tijd een enorm aantal bomen. Dat 
is niet alleen een aanslag op onze directe woonomgeving, maar ook een gat in de 
ecologische verbindingszone en de stedelijke groenstructuur.  
We begrijpen dat bomen om onderhoud vragen en populieren niet het eeuwige leven 
hebben, maar als de populieren nu gekapt worden zonder zicht op de nieuwe 



ruimtelijke samenhang is het moeilijk om de ruimtelijke en ecologische kwaliteit 
overeind te houden. Dan staat dit nu prachtige groene deel van de stad tussen de 
Bosjes van Pex en het Segbroekcollege er de komende 15 jaar kaal en akelig bij.  
 
Als bewoners van de Ranonkelstraat pleiten wij voor een samenhangend plan en 
een gefaseerde aanpak. Den Haag beschikt over een uitstekende beheersdienst die 
al veel prijzen voor herinrichtingsplannen in de wacht heeft gesleept. Het wordt tijd 
voor een gefaseerd inrichtingsplan dat dit gebied recht doet. En dan mag daar wat 
ons betreft weer een nieuwe prijs voor worden toegekend.  
 
 


