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Betreft: Raadstoezegging Herplanten grote bomen

Geachte raadsleden ,

Tijdens de begrotingsraadsvergadering op 5 november 2020 is gevraagd om grote bomen te herplanten
De portefeuillehouder heeft hierop de toezegging gedaan om ambtelijk aan te kaarten of te kappen grote
bomen elders in de gemeente geplaatst kunnen worden (raadstoezegging met ID 2438). Met deze brief
informeren wij u over de stand van zaken van de gestelde vraag.

Haalbaarheid herplanten van grote bomen
In de volksmond wordt gesproken over “herplant” terwijl het gaat over het verplanten. Het verplanten van
grote (oude) bomen brengt hoge kosten met zich mee en leidt er vaak toe dat de boom de verplanting
niet overleeft. Dit laatste is hoofdzakelijk afhankelijk van de vitaliteit van de boom en de oorspronkelijke
standplaats. Niet elke standplaats is geschikt om bomen te verwijderen en vervolgens te verplanten. Dit
komt bijvoorbeeld doordat de boom slecht bereikbaar is, waardoor de boom moeilijk te verwijderen is
zonder (grote) schade aan stam, takken en/of wortelgestel.

Ambities Groenvisie / pilot verplanten bomen
Onderzoek naar de verplantbaarheid van vitale bomen die door bepaalde ontwikkelingen moeten wijken
is een pré. Dit moet eigenlijk altijd gedaan worden vanuit de ambitie van de Groenvisie. Eén van de
projecten waar sprake is van het verwijderen van (grote) bomen vanwege de ontwikkelingen in het gebied
is het Oosterpark. Hier zien wij mogelijkheden het verplanten te onderzoeken en uit te voeren.

Een deel van de bomen die moet wijken voor de ontwikkelingen staan slechts enkele jaren in het
Oosterpark. Deze bomen zullen sowieso verplant worden naar het gebied waar geen ontwikkelingen
gepland zijn. Gedacht wordt deze bomen te planten aan de randen van het grasveld van het
evenemententerrein. Tevens worden alle bomen die voor de ontwikkelingen in het Oosterpark moeten
wijken geïnventariseerd op vitaliteit. Op basis daarvan wordt vervolgens de verplantbaarheid onderzocht
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Vervolg
Het onderzoek zal aangeven welke bomen/ boomsoorten vitaal zijn en welke in aanmerkingen komen
voor verplanten. Wij hopen daarmee meer zicht te krijgen op de mogelijkheid waardevolle bomen qua
soort en grootte te kunnen verplanten. Wij zullen de uitkomst van dit onderzoek met u delen alvorens
over te gaan tot uitvoering van het verplanten c.q. het kappen van bomen in het Oosterpark.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en beschouwen raadstoezegging
met ID 2438 als afgedaan .
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