
STEUN ONS!              APELDOORN 12 mei 2020 

 

Geachte Buurtbewoners en Belanghebbenden, 

Op dit moment vindt er een ingrijpende verbouwing en renovatie plaats van het Museum Paleis Het 

Loo. Zo worden wij nu verrast door herbeplantingsplannen van de eeuwen oude eiken aan de 

Koningslaan en de monumentale en beeldbepalende laanbeuken. 

 

Werden wij als “buurtgenoten” door de directie meegenomen met enkele voorlichtingsmomenten bij 

de verbouwingsplannen van het paleis , nu worden wij zonder enige vooraankondiging geconfronteerd 

met het ingrijpende vernieuwingsplan van de eiken en laanbeuken op het voorterrein.  

Deze oude bomen vormen een vorstelijk monumentale entree van het Museum Paleis Het Loo.   

In enkele maanden zal dit beeld voor de komende decennia verdwijnen door de uitvoering van het 

verjongingsplan zoals aangegeven staat op het door ons ontvangen informatiebulletin: Bomen Paleis 

Het Loo.  

 

Wij als aanwonenden vinden de wijze waarop wij nu op de hoogte gebracht zijn door de directie, voor 

deze ingrijpende  veranderingen op de voorterreinen bij het museum, ongehoord en verre van chique.  

Zeker bij zulke grote veranderingen van het natuur- en cultuurlandschap bij het Paleis, waarbij 

beeldbepalende elementen als oude bomen met inmiddels een grote natuur- en cultuurhistorische 

waarde worden gekapt.  

Het argument corona-crisis, voor het ons niet te informeren als “buren”, is een te goedkope reden om 

zonder enige inspraak een rigoureus verjongingsplan door te zetten. Nu is dit plan snel geregeld, tot 

en met de kapvergunning voor de oude eiken.  

 

De directie passeert met dit gekozen traject een procedure om belanghebbenden, dit zijn wij de 

aanwonenden en buurtgenoten niet hierover in te lichten. Hierin is men in gebreke gebleven. 

Dat er de laatste jaren frequent onderhoud aan alle bomen plaatst vindt, is ons niet ontgaan en valt 

toe te juichen, maar dat er nu in het voorgestelde plan zelfs jonge aanplant zal worden gekapt, lijkt 

ons geheel overbodig.  

Bovendien lijkt ons het merendeel van de beuken nog vitaal. Het zit dik in het blad en draagt elk jaar 

nog ruimschoots vruchten. 



Wij hebben daarom grote twijfel bij de voorgenomen rigoureuze kap, waarbij alle bomen worden 

gerooid. Er moeten betere alternatieven voor een gefaseerde herbeplanting zijn, waarbij het 

beeldbepalend aanzicht met oude bomen gespaard blijft met behoud van dezelfde natuurbeleving. 

 

Hierbij vragen wij u om ons te ondersteunen en als afvaardiging van de buurtbewoners in overleg te 

gaan met de directie van Museum Paleis Het Loo om tot een voor ons allen beter aanvaardbaar 

alternatief verjongingsplan te komen van de laanbeplanting en voor eventueel verder te nemen acties 

en juridische stappen. 

 

Steunt u dit initiatief dan verzoeken wij u onderstaande strook, voorzien van naam, adres en 

handtekening 

via e-mail te beantwoorden of in te leveren op één van de onderstaande adressen: 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Hans Plattel  Gert Schouten 

Loseweg 146  Loseweg 160 

7315HB APELDOORN 7315HC APELDOORN 

j.plattel@chello.nl schoutengert@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Naam  : 

 

Adres  : 

 

Handtekening : 
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