
  BEZWAARAANTEKENING:  

Apeldoorn, 11 mei 2020 

Betreft: kapvergunningen eiken en beuken op de voorterreinen van Museum Paleis Het Loo. 

Geachte heer, mevrouw, 

Als “buren” en belanghebbenden van Museum Paleis Het Loo kregen wij vrijdagochtend 8 mei  van de 
directie een email-bericht met bijlage opgestuurd over nieuwe  plannen om alle monumentale 
laanbeuken van twee lanen (Schuine laan en Stallenlaan) in de herfst te gaan rooien en te vervangen 
door jonge exemplaren. De beuken langs de Paleislaan zullen over 5 jaar worden gerooid. En dat de 
kap van enkele nog resterende karakteristieke monumentale 300 jaar oude eiken voor het Paleis 
worden gerooid in de week van 11 mei. Voor deze aanpak is een kapvergunning door de Provincie 
afgegeven. 

Als naaste buren en belanghebbenden zijn wij compleet verrast en ontzet over dit bericht.  
Blijkbaar speelt dit plan al een groot aantal maanden (jaren) bij de huidige directie van het Museum. 
Wij als buren en buurtbewoners zijn van deze drastische plannen niet eerder op de hoogte gebracht 
en hebben hierbij geen enkele inspraak gehad. 
Niet eerder dan op 8 mei werd de buurt ingelicht. Als bijlage werd het complete plan, ontwikkeld door 
het bureau Cobra Boomadviseurs, meegestuurd.  

Het corona-excuus is een ongelooflijke dooddoener om de buurt niet uit te nodigen over deze plannen. 
Het lijkt ons niet meer dan een smoes om hun voorgenomen kapplannen zonder inspraak of overleg 
door te kunnen drukken. De periode tussen de aanvraag van de kapvergunningen en al het overleg 
met de medewerkers van het adviesbureau Cobra  zal zeker maanden zo niet een jaar geleden geweest 
moeten zijn. 

Door het aanvragen van de kapvergunningen bij de Provincie Gelderland is elke aankondiging van deze 
aanvragen en plannen de aanwonenden totaal ontgaan, zodat er niet gereageerd is geworden door 
één van de belanghebbenden. Dit gelopen traject door het Adviesbureau en of de directie van het 
museum is juridisch incorrect, omdat er hiervoor procedures bestaan en deze al dan niet bewust 
genegeerd zijn.  

Nu is de directie van Museum Paleis Het Loo en het Advies Bureau Cobra in gebreke gebleven om de 
aanwonenden en belanghebbenden niet in te schakelen bij dit hele voorbereidende proces. Dit vond 
wel plaats voor de start van de renovatie van het Museum.  

Deze drastische en ingrijpende aanpak heeft een enorme impact voor het totale aanzicht van de 
voorterreinen bij Paleis Het Loo. Het zijn monumentale laanbeuken die al vele decennia lang de 
beeldbepalende entree vormen voor het Museum. De laatste jaren worden de bomen van de lanen  
en de eiken aan de Loseweg goed onderhouden door een extern bedrijf en is er nauwelijks nog sprake 
van valschade bij de bomen, zelfs na een zware storm. Het blijft beperkt bij enkele dode takken. 

Volgens experts van het bureau Cobra boomadviseurs B.V. hebben de bomen o.a. door een paar jaar 
droogte zo geleden dat ze nu allemaal gekapt moeten worden. Er zijn meerdere opties en alternatieven 
om deze lanen te herstellen. Het ontworpen plan van dit adviesbureau houdt op geen enkele wijze 
rekening met de cultuur en natuurwaarde van deze lanen.   

In deze bomen vinden enkele paartjes bosuilen en middelste bonte specht hun woonplek. Huizen er 
eekhoorns en zijn boomkruipers en boomklevers enkele van de aanwezige soorten.  
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Wij kunnen ons niet voorstellen dat alle bomen op en langs de voorterreinen, de Schuine laan en 
Stallenlaan ziek of er slecht aan toe zijn en gekapt moeten worden. De lanen hebben een historische 
en monumentale waarde. Oude zieke bomen die overduidelijk een gevaar zijn voor passanten en 
bezoekers mogen gekapt en worden vervangen. In het verleden zijn reeds een groot aantal jonge 
beuken aangeplant en in deze plannen worden zelfs deze gerooid. Dit lijkt ons overbodig.  

Zo komen een aantal vragen bij ons op: 

1. Heeft de Provincie deze kapvergunningen voor deze monumentale laanbeuken op de 
voorterreinen van Paleis Het Loo zonder enige nadere informatie met ambtenaren van de 
Gemeente Apeldoorn afgegeven? 

2. Op grond van welke redenen heeft de Provincie deze kapvergunningen afgegeven? 
3. Is er voorheen overleg met experts van Het Loo en experts van de Gemeente Apeldoorn en de 

Provincie geweest voor enig advies omtrent alternatieve mogelijkheden voor vervanging? 
4. Waarom niet uitsluitend een kapvergunning voor aantoonbare zieke exemplaren, ter 

vervanging? 
5. Er staan in de Schuine laan aan de Loseweg nog een groot aantal jonge gezonde bomen van 

ruim 30 jaar oud. Deze worden ook gekapt? Dit lijkt ons overbodig en zelfs ongewenst. 
6. Is het bekend bij de Provincie dat er in de oude beuken bosuilen broeden? 
7. Heeft het adviesbureau een inventarisatie gemaakt van alle voorkomende vogels? 
8. Is er een actuele beschrijving van de kwaliteit en vitaliteit van alle individuele laanbeuken 

gemaakt? Hiervan willen wij nadere informatie. 
9. Is er bij dit advies door het adviesbureau gekeken naar oudere voorstellen en plantplannen ter 

vervanging van deze monumentale bomen en lanen? 
10. Is dit voorstel en rapport van het adviesbureau Cobra als agendapunt in één van de 

raadsvergaderingen opgenomen geweest en daar besproken? 
11. Was men binnen de Provincie op de hoogte, dat er totaal geen overleg heeft plaats gevonden 

met de aanwonenden en belanghebbenden? 
12. Is de Provincie op de hoogte dat aanwonenden en belanghebbenden altijd inspraak moeten 

hebben en krijgen bij dergelijke ingrijpende plannen? 
13. Provincies en Gemeenten hebben een zorgplicht t.a.v. hun culturele monumenten en de 

natuur? 

De indirecte consequenties voor de aanwonenden en belanghebbenden betekenen een waarde 
vermindering en een verlaging in de WOZ waarde van hun woningen. Hiervan stellen wij als 
aanwonenden de Provincie aansprakelijk als blijkt dat deze vergunningen zonder enig overleg met 
derden verstrekt zijn.  

Dit zijn maar enkele vragen en opmerkingen die bij ons opkomen.  

Hierbij doen wij op u als Provincie en verantwoordelijken voor het afgeven van deze kapvergunningen 
een dringend verzoek om deze vergunningen per direct terug te vorderen en het kapplan eens kritisch 
te bezien en zich te laten voorlichten over andere mogelijkheden en adviezen om deze monumentale 
laanbeuken te behouden. Deze kapvergunningen zijn onterecht en juridisch aanvechtbaar. 

Tevens doen wij hierbij een beroep op de Wet Openbaarheid Van Bestuur (WOB- verzoek) om inzage 
te krijgen in alle notulen, vergaderingen, ingediende expertverslagen en afspraken die omtrent deze 
plannen met de directie van Museum Paleis Het Loo (en experts) en de betreffende ambtenaren van 
de Provincie hebben plaatsgevonden.   

In afwachting van uw reactie, 
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Namens de “buren” en belanghebbenden  

Gert Schouten 
schoutengert@gmail.com 
06-10850991 
055-5220302 
Loseweg 160, 
7315HC APELDOORN  
 


