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Geachte raadsleden, 

 

Wij hechten waarde aan een groene uitstraling van de buitenruimte. En omdat het groene imago van 

Ridderkerk voor een belangrijk deel wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen, is de gemeentelijke 

Groene Kaart een belangrijk instrument. 

 

De Groene Kaart van Ridderkerk bevat een samenhangend geheel van solitaire monumentale bomen, 

bomen in groengebieden en lijnvormige boomstructuren langs wegen in de gemeente. Aangezien bomen 

levende organismen zijn en de openbare ruimte aan verandering onderhevig is, was het noodzakelijk om 

de Groene Kaart 2018 te actualiseren. 

 

Groene Kaart Ridderkerk 2023 

De verschillen met de Groene Kaart 2018 zijn klein. Zo is een aantal laanstructuren toegevoegd zoals 

bijvoorbeeld de lindes aan de Dr. Kuyperstraat en de Italiaanse populieren aan de Albert Cuypstraat. 

Verder is een aantal vlakken met elkaar verbonden en aangepast aan de actuele ingemeten 

grootschalige basiskaart en zijn gebiedsontwikkelingen verwerkt (bijv. Driehoek ’t Zand en Nieuw 

Reijerwaard). Vijf monumentale bomen zijn van de kaart verwijderd (intussen gekapt uit het oogpunt van 

veiligheid) en op verzoek van de eigenaar is een particuliere monumentale boom toegevoegd. 

 

De regels uit de APV over het kappen van bomen en de Groene Kaart worden te zijner tijd opgenomen in 

het Omgevingsplan. 

 

Raadstoezegging - Werkwijze gemeente bij particuliere monumentale bomen (ID 3269) 

Als bijlage is een overzicht van de monumentale, waardevolle en herdenkingsbomen in Ridderkerk 

toegevoegd. Deze bomen staan met aparte stippen op de Groene Kaart aangegeven. Voor wat betreft 

particuliere bomen gelden drie criteria om een boom als ‘monumentaal’ op de Groene Kaart te krijgen. Te 

weten: leeftijd (>50 jaar), veiligheid (levert geen gevaar op voor woon- en leefomgeving) en conditie 

(volledig verval is niet binnen 10 jaar te verwachten). Daarnaast moet een particuliere boom nog iets 

“extra’s” hebben (beeldbepalende, cultuurhistorische, ecologische en/of dendrologische waarde).  



 
 

Als een boom aan al deze voorwaarden voldoet – en als de eigenaar van de boom akkoord is – voegen 

we de boom toe aan de Groene Kaart (en aan ons beheersysteem). Vanaf dat moment wordt de boom 

meegenomen in de gemeentelijke inspectie- en onderhoudscycli. Dit betekent dat de gemeente de boom 

minimaal 1x per 3 jaar visueel laat inspecteren door een onafhankelijk boomtechnisch adviseur. De 

geadviseerde veiligheidsmaatregelen (bijv. grof dood hout verwijderen, takken innemen of nader 

onderzoek) worden vervolgens door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Daarbij gelden wel de 

volgende opmerkingen: 

- We voeren alleen veiligheidssnoeimaatregelen uit. Reguliere snoei (bijv. het jaarlijks snoeien van 

leilindes) is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

- Als een particuliere monumentale boom vanuit de inspectie het advies ‘vellen’ krijgt, melden we 

dat zo spoedig mogelijk aan de eigenaar. Daarna verwijderen we de betreffende boom uit ons 

beheersysteem en is het aan de eigenaar om de boom op eigen kosten te (laten) rooien. 

 

Binnenkort plaatsen we – conform de gedane raadstoezegging met ID 3269 – in de Blauwkai een 

informatief artikel over de geactualiseerde Ridderkerkse Groene Kaart inclusief uitleg van het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van particuliere monumentale bomen. Aanvullend sturen we ook alle 

eigenaren van monumentale bomen in Ridderkerk afzonderlijk een brief waarin we dit beleid toelichten.  

 

Wij gaan er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen raadstoezegging met ID 3269 

als afgedaan. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke 

 

 

 

 

mw. A. Attema 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Groene Kaart 2023 

- Overzicht monumentale, waardevolle en herdenkingsbomen Ridderkerk 


