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In een van de zienswijzen die is ingediend voor de bouw van de zorgvilla aan de Van der Valk 
Boumanweg 236 (in paragraaf 2.3.2) geeft indiener 2 aan dat bomen langs de Splinterlaan, 
Zijldijk en de rest van het Zijlkwartier omstreeks 2016 vrijwel zonder uitzondering zijn gerooid. 
Indiener 2 noemt de gemeente een onbetrouwbare gesprekspartner in de omgang met de 
bomen aan de Zijldijk. De herplant van enkele tientallen bomen die langs de Zijldijk was 
voorzien, heeft nooit plaatsgevonden.

De VVD vraagt het college:
1. Kan het college bevestigen dat er omstreeks 2016 bomen zijn gerooid langs de Zijldijk? En 

er niet is herplant?
Ja dat kan het college bevestigen. De kap van de bomen aan de Zijldijk maakte onderdeel 

uit van het project Zijlkwartier. In het Zijlkwartier zijn 101 bomen gekapt; in totaal zijn 

114 bomen herplant – 82 binnen én 32 buiten de projectlocatie. Een deel van de bomen 

is buiten de projectlocatie geplant; dit omdat er onvoldoende groeiruimte is binnen de 

locatie om de bomen succesvol te laten groeien. 

2. In het kader van het project aan de Van der Valk Boumanweg 236 en wetende dat er op 
die plek groen verdwijnt: kan het college aangeven wanneer er wel bomen worden 
herplant?

De groencompensatie voor de Van der Valk Boumanweg 236 zal, conform het besluit en 

de groentoets, worden uitgevoerd bij realisatie van het project. 

3. Hoe staat het in het algemeen met herplanting van bomen in Leiderdorp?
In het Bomenbeleidsplan is opgenomen dat iedere verwijdere boom, wordt vervangen. 

Zo blijft het bomenbestand op peil en blijft op alle locaties het gewenste eindbeeld intact. 

Het vervangen van bomen kan op verschillende manieren. Het één op één herplanten 

met dezelfde boomsoort is de meest voor de hand liggende optie. Soms kan er gekozen 

worden om minder bomen aan te planten omdat er bijvoorbeeld onvoldoende 

ondergrondse en/of bovengrondse groeiruimte is. De keuze valt dan op  kwalitatieve 

herplant: minder bomen met betere ontwikkelingsmogelijkheden. Is het niet mogelijk om 



een boom te herplanten, dan wordt er een bedrag gestort in de gemeentelijke 

‘Voorziening Groen’.

4. Kan het college aangeven hoeveel bomen er in de afgelopen vier jaar zijn verdwenen en 
hoeveel er daadwerkelijk voor in de plaats zijn gekomen?

Het college is dit overzicht aan het actualiseren en zal dit spoedig aan de raad ter 

informatie sturen.


