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Haagse Raad jarenlang zand in de ogen gestrooid rondom 
bomenkap, zo blijkt uit nieuwe WOO-documenten. 
 
Vruchtenbuurtbewoners die zich verenigd hebben in Actiegroep Eerlijk Plan Mient zijn geschokt over de 
uitkomsten van een lang lopende WOO-zaak tegen de gemeente Den Haag. ‘Niet alleen de Gemeenteraad is 
jarenlang verkeerd geïnformeerd. Ook wij zijn steeds op het verkeerde been gezet waar het een groot deel 
van de bomen op de Mient betreft die zogenaamd moesten wijken voor de vervanging van het riool.’ 
 
Uit de documenten die de actiegroep afgelopen woensdag toegestuurd heeft gekregen, blijkt onomstotelijk dat 
het Haagse College van B&W zowel bewoners als de Gemeenteraad bewust verkeerd heeft geïnformeerd. 
Volgens de gemeente moest de zogeheten ‘derde bomenrij’ op de stoep verdwijnen voor een noodzakelijke 
rioolvervanging. Juist deze geliefde bomenrij geeft de Mient haar extra groene uitstraling in een verder zeer 
versteende buurt met weinig groen. Behoud van deze bomen staat hoog op het lijstje van menig buurbewoner. 
 
Het leek dan ook hoopvol toen vorig jaar tijdens de rechtszaak over de bomenkap plots aan het licht kwam dat 
het riool zal blijven liggen en wordt volgeschuimd. De gemeente sprak gezwind van ‘voortschrijdend inzicht’, 
want ‘pas gaandeweg zou zijn gebleken dat het oude riool onder bestaande kabels en leidingen ligt, waarbij 
verwijdering binnen de vastgestelde herinrichtingskaders te duur zou uitpakken’. Toch wilde de gemeente de 
betreffende bomen alsnog kappen, waarmee zij in feite de ware kapreden blootlegde, namelijk een verbreding 
van zowel de weg, de parkeerplekken als de uitstapstroken. 
 
Al in 2019 was duidelijk dat het riool zou blijven liggen  
Uit de opgevraagde WOO-stukken blijkt nu echter dat geen sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht. Zo werd 
reeds in juli 2019 op een tekening aangegeven dat het betreffende riool onder allerlei kabels en leidingen ligt. 
Het bestaande riool werd daarbij over de volle lengte van de derde bomenrij gemarkeerd als ‘vol te schuimen’. 
Uit het Woo-besluit vernamen we verder dat: ‘Het besluit tot het dicht schuimen van het bestaande riool is 
genomen in mei 2020.’ Toch werd de raadsleden tijdens de doorslaggevende raadsvergadering van 3 juni 2020 
nog voorgehouden dat deze bomenkap noodzakelijk was voor de vervanging van het riool. Sterker nog, in 
aanloop naar deze besluitdatum stuurde de wethouder een brief aan de Commissie Leefomgeving, o.a. als 
reactie op de specifieke commissievraag ‘of het oude riool misschien kan blijven liggen om de kap van bomen te 
voorkomen’. Het antwoord luidde:  ‘Er bestaat een wettelijke verplichting om loze rioolleidingen te verwijderen. 
Hier kan van afgeweken worden als daarmee bomen op een duurzame en toekomstbestendige manier 
behouden kunnen worden. Dit is helaas op de Mient niet aan de orde.’ 1 De commissie werd dus voorgehouden 
dat volschuimen geen legitieme optie was, terwijl intern reeds tot toepassing van deze techniek was besloten.  
 
Hoop nu helemaal gevestigd op de Gemeenteraad 
Bewoners hopen dat de Gemeenteraad het College van B&W nu tot de orde roept en hen opdraagt om 
eindelijk eens tot een beter plan voor de herinrichting van de Mient te komen. Onlangs stelde de Commissie 
Leefomgeving overigens al heel wat strenge vragen aan te wethouder over de voorgenomen plannen. De 
aanleiding voor het betreffende commissiedebat van 2 februari 2023 was het feit dat een eerste deel van de 
Mient afgelopen zomer reeds is vernieuwd zonder enige bomenkap, met ruimere parkeerplaatsen uitgevoerd 
in grasbetontegels, maar zonder verbreding van de rijbaan. Het vormt hét bewijs dat andere keuzes mét 
optimalisaties én behoud van bomen op de Mient gewoon mogelijk zijn. De uitvoering van dit separate 
onderhoudsplan leidde tot grote tevredenheid onder bewoners. ‘Waarom kan dit dan niet op dezelfde manier 

 
1 In de brieftekst die volgt op dat citaat, wordt nog beweerd dat ‘voor de inpassing van het nieuwe riool 
dermate brede sleuven moeten worden gegraven dat grote schade aan de boomwortels onvermijdelijk is en ook 
de stabiliteit van de boom in gevaar komt.’ Deze uitleg is onderuit gehaald middels de tussenuitspraak in de 
rechtszaak die wij voerden. In de BomenEffectAnalyse (ook uit 2019) staat op p.30 namelijk klip en klaar 
vermeld dat de kans op wortelschade voor de aanleg van het nieuwe riool verwaarloosbaar klein is.   

https://eerlijkplanmient.nl/wp-content/uploads/2023/03/006-95023591-MNTRIO-CTV-VO-002-plattegrond-aanpassing-AWF-Geanonimiseerd.pdf
https://eerlijkplanmient.nl/wp-content/uploads/2023/03/207103-Woo-besluit_Anoniem.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/650299#ai_5332371
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8805363/2/RIS305405+Nadere+info+mbt+VO+Mient
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=109511&lang=nlfalse
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:11335
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8805928/1/RIS305405_Bijlage_BEA_Herinrichting_Mient_Den_Haag_1_0


als op de rest van de Mient?’ zo vroegen raadsleden én bewoners zich dan ook af. Waarom moet de Mient dan 
verderop ingrijpend plat voor een breder wegprofiel dat slechts zal leiden tot een nog grotere racebaan?  
 
Steun van rechter en buurtbewoners 
De actiegroep weet zich in haar strijd gesteund door 2.600 buurtbewoners die zich achter de petitie hebben 
geschaard. Deze steun neemt alleen maar toe, nu recentelijk ook is gebleken dat de samenvoeging van 
verschillende parkeervergunningsgebieden niet leidt tot intensiever gebruik van de immer leegstaande 
parkeerplaatsen langs de begraafplaats bij de Mient. Het plan om daar dan tóch bomen te kappen voor nóg 
meer loze parkplaatsen kan vrijwel niemand meer bekoren. Hoop putten bewoners verder ook uit de recente 
rechtszaak die zij tegen de gemeente voerden. De rechter dwong de gemeente via een tussenuitspraak om de 
besluitvorming aan te passen en zaken beter te onderbouwen ten aanzien van de kap van de derde bomenrij.  
 
Ook daarbij werd duidelijk dat niet de vervanging van het riool, maar de verbreding van de weg de hoofdreden 
is voor de massale bomenkap. Jammer is wel dat de rechter in zijn definitieve uitspraak desondanks aangeeft 
dat hij niet gemachtigd is om iets te vinden van een door de Gemeenteraad democratisch goedgekeurd 
herinrichtingsplan. ‘Hiermee hangt kap van alle bomen en een halfbakken herinrichtingsplan nog altijd als een 
donkere wolk boven de Mient’, aldus de bewoners. Ze beraden zich nog op vervolgstappen en een mogelijk 
hoger beroep in deze zaak. Maar veel liever dan dat, werken ze op korte termijn samen met alle betrokken 
partijen aan een beter en eerlijk nieuw plan. De deur van de bewoners staat daar altijd voor open. 
 
De volledige WOO stukken vindt u hier: deel 1 en deel 2. 
 
Contact: 
Meer weten? Neem contact op per mail via eerlijkplanmient@gmail.com, of  bel met:  
Bram Vreven (06 488 29 835) of Christien Innikel (06 551 96 345) 
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