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Dossier Zijlkwartier 

GroenLinks heeft op de gemeentelijke website kennis genomen van het onderzoek ‘Behoud Bomen 
Zijlkwartier’ van 31 oktober 2014. Daarin wordt aangegeven dat in de wijk het boombestand voor een 
groot deel zal moeten worden verwijderd. 

Daarnaast hebben wij de nieuwsbrief Zijlkwartier van september 2014 gelezen. In de laatste is er sprake 
van een onderzoek dat uitgevoerd wordt mbt de bomen en er wordt aangekondigd dat de resultaten op 
de gemeentelijke website zullen worden gepubliceerd. Tevens worden bewoners opgeroepen om tot 10 
oktober wensen mbt tot de inrichting van het gebied kenbaar te maken. 

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen: 

1. Sinds wanneer kent de wethouder de inhoud van het rapport?  

Daags na de ontvangst van het rapport en de ambtelijke beoordeling van het rapport. 

2. Is het college van plan de aanbeveling uit het rapport 1-op-1 over te nemen, dat wil zeggen alle 
benoemde bomen te kappen? 

Grotendeels. In het bericht op de website, zoals aangegeven in de inleidende tekst, staan de 
consequenties beschreven.  

3. Kan het college aangeven hoeveel bomen zullen worden gekapt en over welk tijdsbestek? 

Het gaat om circa 106 bomen. Deze bomen dienen voor de start van de werkzaamheden gekapt te 
worden. Dat betekent dat voor het begin van het broedseizoen de bomen gekapt moeten zijn om 
geen vertraging op te lopen met de uitvoering van het project. De kapvergunningen zijn recent 
aangevraagd. 

4. Kan het college aangeven hoeveel nieuwe bomen er zullen worden aangeplant en wat daarvoor 
de tijdsplanning is? 



Momenteel wordt bekeken waar de nieuwe bomen geplant gaan worden. Het college maakt gebruik 
van de mogelijkheid om de nieuwe bomen op een plek te zetten, waar de boom beter tot zijn recht 
komt. Dat wil bijvoorbeeld  zeggen dat geen bomen in een smalle trottoir worden teruggeplaatst als 
het ook op een betere locatie kan. In de nieuwe situatie komen meer nieuwe bomen terug. 

De bomen worden geplant zodra de werkzaamheden zijn afgerond. In de aangevraagde 
kapvergunningen is uiterlijk 31 maart 2016 opgenomen. 

5. Heeft de wethouder sinds half oktober over het onderwerp bomen actief het gesprek gevoerd 
met 

a) de klankbordgroep en  
b) de bewoners in het Zijlkwartier? 

De klankbordgroep is op de hoogte gebracht van het onderzoek.  Aan de hele wijk zijn de resultaten 
teruggekoppeld via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (website). Tijdens de inloopbijeenkomst 
over het ontwerp zijn, als eerste inventarisatie, keuzes voorgelegd voor nieuwe boomsoorten per 
straat. 
 
6. Waarom is dit rapport niet actief met de raad besproken, gezien de grote impact op de 

groensituatie in het dorp? 
De impact op de wijk Zijlkwartier is inderdaad groot. Het betreft een uitvoeringsmaatregel waar 
weinig tot geen keuzes te maken zijn. De belangrijkste groenstructuren blijven echter in tact. In de 
straten is de kans om een kwaliteitsslag te maken.  
 
7. Is er een alternatief mbt het vernieuwen van kabels en leidingen bv door deze elders, verder van 

de bomen, te leggen zodat meer bomen behouden kunnen blijven? 
 

De leidingen moeten gesaneerd worden. De huidige leidingen liggen in een aantal gevallen onder of 
direct naast een boom. Bij het saneren is de kans groot dat de boom zodanig instabiel wordt, dat een 
noodkap moet worden aangevraagd. Dit is een onwenselijke situatie, waardoor gekozen is om vooraf 
de bomen te kappen. Met de herplant van de nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de 
kabels en leidingen tracé. 


