
Er worden 2200 Haagse populieren gekapt 
Marc van Delft  

In Den Haag hebben we prachtige oude populieren. 
Daar zal nu een rampzalige kaalslag in gaan plaatsvinden, nadat de gemeente al 
de vroeger zo fraaie Scheveningse weg heeft verwoest voor een nieuwe tram 
waar niemand om had gevraagd. 

Wat betekent het wanneer fraaie oude bomen worden gekapt? 

Weg oude bomen, weg schoonheid, weg uitzicht, weg vogels, weg insecten, weg 
privacy voor de bewoners, weg geluidsdemping van de autoweg, weg 
bescherming tegen luchtvervuiling en fijnstof, weg vermildering van de hitte-
eilanden in de zomer, weg afkoeling in de zomer, weg snelle afwatering na 
slagregens, met als gevolg: mogelijke overstromingen, etc.  

Bij een kennis van mij worden bij de Scheveningse weg ook vanwege 'angst 
voor takbreuk' populieren omgekapt. 
Maar ze schreef dat die populieren moeiteloos 2 stormen hadden doorstaan. 

Ik ben naar de prachtige Haagse Conradkade geweest, daar zullen heel veel 
mooie oude populieren worden gekapt. 

Ik heb er foto's van gemaakt, voordat de bomen gaan sneuvelen, want op 5 
december beginnen ze ermee, met de populieren die staan tussen de Groot 
Hertoginnebrug en de Houtrustbrug. 

Zie deze foto [foto's] bij dit bericht: 
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Hier de populieren tussen de laan van Meerdervoort en de Groot hertoginnelaan: 
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Op mijn bericht over de Haagse populieren-vernietiging  
en dit artikel : 
https://www.hethaagsegroen.nl/groen+werk/1490209.aspx      
kreeg ik de volgende reactie van een vriend: 
----------------------- 
Citaat: 
We spreken kort met Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker Groen over 
de populieren: 
,,Populieren zijn grote, indrukwekkende bomen. Het is echt triest dat we deze 
bomen moeten kappen maar het risico op takbreuk is echt heel groot. Er zijn in 
de afgelopen jaren huizen en auto's beschadigd door takbreuk. Maar erger nog: 
er zijn ook meerdere ernstige ongelukken gebeurd doordat er grote takken op 
voorbijgangers zijn gevallen. Dat mag niet nog een keer gebeuren. 
----- 
Reactie: 
Dat vind jij van ondergeschikt belang? 
-------------------------------- 
Dit was mijn reactie: 
-------------------------------- 
www.marcvandelft.nl   

Ik kan er niet echt over oordelen, maar ik vermoed dat het heel erg overdreven 
is. 

Het is echt het Hollandse 'kreeft-denken', het zich indekken voor mogelijke 
claims, het zich verzekeren, net zoals er overal hekken staan en verboden 
toegangs, een overmatige reguleer-behoefte. 

In Engeland laten ze alles staan en zie je veel hele oude en ook dode bomen en 
ruïnes in alle staten van verval. 
Dat is nu juist het mooie van Engeland. 
In Frankrijk ook. 

In NL moet alles 'Truus de mier' 'Opgeruimd staat netjes', zijn.... 

Als er in een bomenlaan bv. één boom tijdens een storm omwaait, dan wordt 
meteen de hele bomenlaan omgekapt, want....   HET ZOU TOCH WEL EENS 
KUNNEN GEBEUREN DAT..... 

Als je in Frankrijk ziet wat voor smalle, levensgevaarlijke paadjes er langs de 
rotskusten in Bretagne zijn, langs peilloze afgronden etc. , dat zou in NL 
ondenkbaar zijn, dan zouden er overal hekken staan en waarschuwingsborden. 
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In andere landen doen ze niet zo moeilijk. 
Een ongeluk kan gebeuren. 
Maar als er hier iets gebeurt, dan staat het hele land op zijn kop en moeten er 
meteen nog meer wetten en maatregelen worden genomen. 

NL is echt neurotisch gericht op veiligheid. [=kreeft] 

Daarom worden er zo veel kinderen weggeroofd door de ‘Raad van de Kinder 
Bescherming’, en JeugdZorg, allemaal controle, de staat vertrouwt de burgers 
niet, alles moet worden ingedekt, want ALS het eens misgaat OH JEE, wie is er 
dan verantwoordelijk!!!??.... 

In plaats van accepteren dat het nu eenmaal bij het leven hoort dat dingen 
kunnen mislopen, ongelukken gebeuren nu eenmaal, takjes kunnen afvallen, etc. 
Het is allemaal 'ahrimanische' [neurotische] angst, en bureaucratie als uitvloeisel 
van die angst zodat er een onleefbare kafkaiaanse samenleving ontstaat. 

Straks moet je verplicht een helm op bij het fietsen en later moet iedereen bij het 
lopen op straat verplicht ook een helm op, en een licht dragen, en dan komt het 
chippen, want iedereen moet worden gecontroleerd en in de gaten gehouden 
worden….. 
[zoals nu al met honden en demente bejaarden gebeurt…] 

Die vernietiging van al die populieren is een uitdrukking van deze idiote 
ahrimanische neurotische ‘indek-angst-cultuur’. 

Maar….. 
Shit happens. 

Bomen vallen bv. wel eens om, daarom kan je niet alle bomen van NL gaan 
omkappen, omdat er wel eens een boom omvalt.... 

Mensen kunnen uitglijden over een bananenschil, moeten we dan bananen gaan 
verbieden? 

Je mag bv. ook niet meer een concertzaal in met een rugzak, dat is in de Doelen 
verboden, dan word je gecontroleerd, de rugzak mag niet mee de zaal in, echt 
belachelijk!!! 
En een flesje met drinken mag je niet meenemen in de concertzaal van 
Haarlem... 

Wat willen we nou? 

Uit voorzorg alle bomen in NL omkappen? 
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Alle kinderen uit huis plaatsen omdat er een paar idiote ouders bestaan die hun 
kinderen mishandelen? 
Verplicht een helm op voor voetgangers met verplichte lichtjes? 

Marc van Delft 
============================ 
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