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Betreft: beantwoording vragen (RvO art. 40) over herkenbaarheid en onderhoud van gedenkbomen

Geachte heer Kooijman,

U heeft op 4 maart jl. een aantal schriftelijke vragen gesteld over de herkenbaarheid en het onderhoud
van gedenkbomen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is er een overzicht beschikbaar van alle officiële gedenkbomen? En kunt u die met de raad delen?

Antwoord:

De gemeente Ridderkerk beheert 38 herdenkingsbomen. Het merendeel hiervan (23 stuks) behoort tot
het Lancastermonument aan de Rijksstraatweg. Andere bomen herinneren ons aan historische
gebeurtenissen als het huwelijk van prinses Juliana in 1937, de 50ste verjaardag van koningin Beatrix in
1988 of de geboorte van prinses Amalia in 2003. In de bijlagen vindt u meer detailinformatie en een
overzicht waar deze gedenkbomen staan

Vraag 2
Bij deze gedenkbomen zijn in het verleden gedenkbordjes geplaatst, maar deze zijn deels verloren
gegaan of in slechte staat, waardoor de tekst nauwelijks leesbaar is. Op welke wijze krijgt het beheer van
deze gedenkbomen, inclusief de informatiebordjes, aandacht binnen de BAR-organisatie?

Antwoord:
Vanuit de wettelijke zorgplicht worden de herdenkingsbomen – net als alle andere bomen die de
gemeente beheert – minimaal 1x per 3 jaar visueel gecontroleerd door een externe boomdeskundige. De
veiligheids- en onderhoudsmaatregelen die uit deze inspectie komen, worden uitgevoerd. Bij de meeste
Ridderkerkse herdenkingsbomen staat een bordje met goed leesbare tekst. We zijn het met u eens dat
een aantal bordjes onleesbaar zijn. Bij een paar bomen – zoals bij de treurberk aan de Rijnsingel die is
aangeplant als herdenkingsboom van verkeersslachtoffers – is het bordje zelfs verdwenen. Op initiatIef
van Buurtpreventie Bolnes en Natuurvereniging IJsselmonde zijn wij met hen in overleg om in de wijk
Bolnes nieuwe borden te plaatsen. Dit ter vervanging van slecht leesbare borden of in plaats van
ontbrekende borden. Het plaatsen van nieuwe of vervangende borden in de andere wijken wordt ook in
de loop van dit jaar opgepakt.



Vraag 3
Welke mogelijkheden ziet u om onze inwoners meer bekend te maken met deze bijzondere bomen?

Antwoord :

Vanuit de Groenvisie Ridderkerk wordt meer ingezet op educatie. Gedacht wordt aan het maken van een
bomenroute waar de Ridderkerkse gedenkbomen prima ingepast kunnen worden. Dit plan staat nog in de
kinderschoenen en wordt in de loop van het jaar verder uitgewerkt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende B (en geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en WQ4hOUders van Ridderkerk,
de burgemeester,de secretaris

fH.w.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen :
Overzicht gedenkbomen
Locaties gedenkbomen


