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Zes jaar geleden is er na aanleiding van herhaaldelijke klachten m.b.t. overlast door bladluizen op de 
lindes in de Splinterlaan met bewoners afgesproken hoe de gemeente zal omgaan met klachten 
betreffende overlast door bomen. De insteek hierbij was: 

• dat er geen maatregelen voor de gehele straat genomen worden (zoals kap van alle bomen), maar dat 
per boom gezocht zal worden naar een passende oplossing. Hierbij is de kap van een enkele boom 
niet per definitie uitgesloten, maar zeker niet de eerste voor de hand liggende keuze, 

• dat per boom meerdere klachten nodig zijn om maatregelen te overwegen en 

• dat overlast van blad (luizen) en wortel in het algemeen geen argumenten kunnen zijn om de bomen te 
verwijderen (alleen schade aan woonhuizen is een gegrond argument). 
 

 
Met deze afspraken hebben raad en college een bestuurlijke belofte gedaan in de richting van burgers die 
overlast van bomen ondervinden en burgers die dezelfde bomen graag behouden zien. Deze procedurele 
afspraken vormen een aanvulling op de Verordening op de beplanting. 
Op 14 augustus j.l. werd door de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor 6 lindebomen op de 
Splinterlaan ter hoogte van huisnummers 128 t/m 143. Het betreft bomen die geplant zijn in de jaren 50 en 
die dit gedeelte van de Splinterlaan zijn karakteristieke lommerrijke uitstraling geven. 
De bomen in kwestie staan in de stoep voor de huizen 128 t/m 142 en verkeren volgens een onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente (2013) in redelijke tot goede conditie, hetgeen de typische 
conditie is van stadsbomen. 
Als reden voor het voornemen deze zes bomen te kappen geeft de gemeente aan: 
De gemeente is aansprakelijk gesteld voor de schade aan particulieren eigendommen. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit door de aanwezige bomen wordt veroorzaakt (zie Rapport B.S.I. in de bijlage). Ook 
veroorzaken de bomen ernstige wortel opdruk. Hierdoor kan er niet voldaan worden aan de zorgplicht 
t.b.v. het garanderen van een veilige doorgang voor voetgangers. 



 

 

 
1. Hoe veel klachten heeft de gemeente ontvangen met betrekking tot de zes lindes waarvoor een 

kapvergunning is aangevraagd? Wat was de aard van de klachten? Hoe vaak hebben dezelfde 
bewoners een soortgelijke klacht ingediend? Op welke boom/bomen had de klacht betrekking? 

Antwoord:  

• Via de melddesksysteem (telefonisch) zijn er circa 15 meldingen over klachten betreft 
opdrukkende wortels en afscheiding van honingdauw van bladluis binnengekomen. 

• Via corsa zijn er vanaf 2005 7 klachten terug te vinden, zie klachtenlijst Splinterlaan (onderaan 
bijgevoegd).  

 
De gemeente heeft een groeiplaatsonderzoek laten uitvoeren betreffende drie van de zes lindes na 
aanleiding van een klacht/aansprakelijkstelling voor schade aan het tuinmuurtje van huis nr. 142b, door 
een gemeentelijke boom die staat voor het huis 142. Volgens dit onderzoek veroorzaakt een van de drie 
bomen schade aan het betreffende muurtje door wortelgroei langs de fundering. Hetzelfde onderzoek geeft 
aan dat door selectieve verwijdering van twee wortels het probleem structureel verholpen kan worden 
zonder de gezondheid van de boom blijvend aan te tasten. De overige drie bomen in de 
vergunningaanvraag zijn niet onderzocht. 
Er is in het geheel nergens sprake van schade door de te kappen bomen aan woonhuizen. 
Ook in de meest recente VTA inspectie is niet gebleken dat deze bomen een gevaar zijn voor de openbare 
veiligheid. Uit het onderzoek blijkt verder niet dat de drie onderzochte bomen nog maar een beperkte 
levensverwachting hebben zoals in de vergunningaanvraag voor alle zes bomen wordt gesteld.  
Antwoord: De levensverwachting is ingeschat op 5 – 15 jaar. Dit is een aanname gebaseerd op de 
locatie, standplaats en omgevingsfactoren waarin de bomen groeien. De huidige conditie van de bomen 
zijn redelijk te noemen. Dit houdt in dat de bomen achteruit gaan in hun groei en herstelmogelijkheden. In 
de meest recente VTA inspectie is de wortelopdruk aangehaald, dit is geen afkeurpunt en om deze reden 
ook geen argument tot kappen van bomen.  
 
2. Waarom is de gemeente voornemens om zes grote, gezonde en beeldbepalende bomen te kappen?  
Antwoord: Omdat alle zes de bomen overlast geven betreffende opdrukkende wortels en het afgeven van 
honingdauw door bladluis.  
 
3. Waarom wordt niet gekozen voor de selectieve wortelkap bij de boom die aanleiding geeft voor de 

klacht? 
Antwoord: Met selectieve wortelkap wordt een tijdelijke maatregel genomen. Bij het verwijderen van de 
wortels krijg je dubbele wortelgroei terug omdat de boom zijn voedingsstoffen en ook zijn balans zal blijven 
zoeken. Deze wortelgroei zal niet richting rijbaan plaatsvinden aangezien deze te verdicht is. Dit geldt 
tevens voor de ondergrond onder het trottoir (gezien de hoge ontwikkeling van de schade veroorzakende 
wortels). In 2008 hebben wij reeds naar aanleiding van een aansprakelijkheidstelling een dergelijke 
ingreep uitgevoerd, in 2012 heeft dezelfde persoon wederom om zelfde reden dit ingezet.  
 
Verdere ophoging op het wortelpakket is geen optie aangezien dit al eerder niet mogelijk was, gezien het 
aangebrachte koud-asfalt op het wortelpakket.  
 
Voor de algehele herinrichting van straten heeft de gemeente de afgelopen jaren steeds samen met 
bewoners de plannen en beplanting uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de Grotiuslaan, Koningstraat, 
Meerburglaan en recentelijk de Van Diepeningenlaan.  
4. Is in het voorliggende geval sprake van een (gedeeltelijke) herinrichting van de Splinterlaan? 

Antwoord: Nee hier is geen sprake van. 
5. Zo ja, waarom is deze herinrichting dan niet volgens de gebruikelijke werkwijze in samenspraak met 

bewoners voorbereid? niet van toepassing 
6. Zo nee, waarom is dan niet gewerkt volgens de afspraken die gemaakt zijn voor overlastgevende 

bomen?  
Antwoord: Ondanks het ontbreken van foto’s betreffende de Honingdauw / Roetdauw, maar het wel 
inzichtelijk hebben van materiële schade en klachten vanaf 2005 willen wij de bewoners tegemoet 
komen door de bomen te verwijderen. Hiervoor hebben wij de bijlage van het bomenbeleidsplan 
alsmede het bomenbeleidsplan er op na geslagen te vinden via 
http://www.leiderdorp.nl/groen_en_milieu/groen/bomenbeleidsplan/bomen.  Gezien de beschikbare 
breedte van het trottoir op deze locatie is het onmogelijk om de doorgang voor ouderen en 
mindervaliden te kunnen waarborgen bij het behoud van deze bomen. Daarbij is het niet 

http://www.leiderdorp.nl/groen_en_milieu/groen/bomenbeleidsplan/bomen


 

 

ondenkbeeldig dat een gelijk schadebeeld aan particuliere eigendommen bij de overige bomen ook 
plaatsvindt. 

 
De aanvraag kapvergunning werd midden in de zomervakantie gepubliceerd in GAH. Belanghebbenden 
moesten binnen een termijn van slechts 14 dagen een zienswijze indienen om als belanghebbenden 
aangemerkt te worden in een beroepsprocedure tegen kapvergunning. 
7. Is er overleg geweest met de bewoners wier huizen onder de te kappen bomen staan? 

Antwoord: Er is overleg geweest op locatie met de bewoners die de gemeente aansprakelijk hebben 
gesteld van schade aan hun particuliere eigendommen. 

8. Zijn de bewoners anderszins op de hoogte gesteld van ingediende klachten en het voornemen de 
bomen te kappen? 
Antwoord: Dit is niet noodzakelijk  aangezien wij voldoen aan de publicatieplicht via de voorhanden 
zijnde media en de mogelijkheid tot het opvragen van informatie op het gemeentehuis.  

9. Is het college van mening dat de gemeente in deze zaak goed en zorgvuldig heeft gecommuniceerd 
en zich heeft vergewist van draagvlak bij direct betrokkenen voor het voorgenomen besluit?  
Antwoord: Gezien de klachten en aansprakelijkheidstelling (waarvan één met betrekking tot schade 
aan particulier eigendom nog bij juridische zaken van het SP71 loopt) gaan wij ervan uit dat er 
voldoende draagvlak is voor deze voorgenomen activiteit. Gezien de overige argumenten te weten 

• Te weinig ondergrondse en bovengrondse ruimte; 

• Het niet kunnen voldoen aan de zorgplicht voor voetgangers aangezien het trottoir te smal is 
vanwege opdruk door wortels; 

• Het verwijderen van wortels een tijdelijke oplossing is die c.a. eens in de 5 jaar herhaald moet 
worden; 

• Opdruk van wortels heeft geleid tot trottoir dat c.a. 10 cm boven dorpelniveau van de woning ligt. 
Verdere ophoging is geen optie zonder voorzieningen te treffen tegen optredend wateroverlast 
voor bewoners. 

 
De kosten voor kap en herplant van deze zes bomen worden geraamd op 2.300.- Euro.  
10. Wat zijn de kosten voor de selectieve wortelkap zoals in het groeiplaatsonderzoek voorgesteld? 

Antwoord: De kosten voor selectieve wortelkap zullen c.a. € 2.000,- zijn inclusief afvoerkosten. Deze 
kosten zullen echter ieder 5 jaar terug keren en nemen de opdruk en huidige begaanbaarheid niet weg 
dus de doorgang voor mindervaliden en ouderen blijft onder de norm. Daarbij blijft de vraag staan of 
de bomen deze schade overleven waardoor er eventueel dubbele kosten moeten worden gemaakt. 
Verdere argumenten zie punt 9. 

11. Wat zijn de (gemeentelijke) kosten (ook ambtelijke uren, kosten Commissie Beroep & Bezwaar) voor 
het doorlopen van een volledig beroep en bezwaar procedure in deze zaak? 
Antwoord: Deze kosten hebben wij niet in beeld voor deze zaak aangezien deze nog niet is 
afgehandeld. Vast staat dat de materiële schade die aan ons verhaald wordt een veelvoud hiervan is 
evenals de in de toekomst te verwachte schades indien de bomen gehandhaafd blijven. 
 

 



 

 

Klachtenlijst Splinterlaan 

Melddesk 

Ca.10 groenklachten vanaf 01-01-2007 

Ca. 5 verhardingsklachten vanaf 01-01-2007 

Corsa (postregistratiesysteem) 

Raadsbesluit 11 september 2006 met alle bij behorende communicatie en evaluaties achteraf/vooraf 

(2007.04306) 

19-11-2005 vrouw gevallen, aansprakelijk gesteld, van bewoner A. de Ruiter- v.d. Klugt nr. 104 

(2005.07548) 

27-05-2006 klacht luisprobleem, van bewoner A. Houps nr. 139 (2006.02491) 

Juni – juli 2006 voorlichtingsavond vanuit gemeente geregeld! zie 2007.04306 

21-10-2006 Kapaanvraag van bewoners J.P.A. Buis nr 144 (2006.05713) 

28-03-2007 Verzoek om met de herinrichting de bomen te vervangen, van bewoners nr. 131 t/m 149 

(2007.02083) 

09-10-2008 aansprakelijk gesteld, schade straatwerk voortuin en muurtje, bewoner R. Edink nr 142 

(2008.06714) 

19-10-2008 Bestrating en muurtje, Bewoner Lucas v.d. Reijden nr. 128 (2008.06902) 

14-11-2012 Bestrating en muurtje en aansprakelijkstelling, bewoner R. Edink nr 142 (2012
E
024474) Met 

mr. Edink is ook vaak telefonisch contact geweest .  

 


