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 Uit het Bomenbeleidsplan 2017 blijkt dat er niet zonder meer gekapt kan worden met als 
motivatie wortelopdruk (opduwen bestrating door wortels). Waarom zou dat in dit geval wel 
moeten?  

Er is sprake van ernstige overlast die niet op andere wijze kan worden weggenomen. Dit betreft 
niet alleen wortelopdruk, maar ook hoogteverschil in het wegdek. In het Bomenbeleidsplan 2017 
is m.b.t. wortelopdruk/bestratingsopdruk opgenomen dat, als symptoombestrijding en 
structurele aanpassingen van de omgeving geen oplossing bieden én het geen waardevolle of 
monumentale bomen of onderdeel van een structuur betreft, overgegaan kan worden tot het 
kappen van de bomen. De bomen verliezen veel naalden en zorgen ook daardoor voor overlast;  
verstoppingen van riolering en dakgoten zijn het gevolg.  

 Ligt er een kapaanvraag/vergunning, en zo ja: Zijn er nog andere motivaties om tot kap over te 
gaan? 
Nee, die moet worden aangevraagd indien akkoord is op het verplanten en vellen van de 
metasequioa’s.  

 Uit eigen waarneming komen wij tot de conclusie dat er minimaal 3 en wellicht 6 bomen kunnen 
blijven staan, omdat overlast beperkt is. Waarom is besloten alle bomen te verwijderen en niet 
per boom te kijken? 
Er is onderzocht of binnen de gemeente geschikte locaties beschikbaar zijn om alle bomen te 
verplanten. Slechts 2 locaties zijn geschikt voor het aldaar herplanten van 7 bomen. Andere 
geschikte locaties zijn niet beschikbaar. De ondergrondse situatie is daar dusdanig dat herplant 
niet mogelijk is. Daarnaast stemt Rijkswaterstaat niet in met het herplanten van dergelijk grote 
bomen in de nabijheid van de snelweg. Ook is nagegaan of andere partijen interesse hebben in 
het overnemen van de bomen; dit is gedaan door de bomen aan te bieden op website van 
Bomenmakelaar. Na ruim één jaar dient geconcludeerd te worden dat geen enkele andere partij 
interesse heeft in deze bomen. 

 



 

 

 
Daarnaast is het vanuit financieel oogpunt niet wenselijk om alle bomen te verplanten. Op dit 
moment is het slechts mogelijk om 7 (kleinere) bomen te verplanten middels de hijstechniek 
zoals beschreven in voornoemd rapport uit 2015. Het verplanten van de overige 15 bomen is 
enkel mogelijk middels een andere, drie keer duurdere, methode.  

De gehele straat dient, bij voorkeur, in één keer te worden opgehoogd. Daarvoor zullen de 
meeste bomen moeten wijken. Om in de toekomst problemen te voorkomen is het verstandiger 
om nu alle bomen te verplanten/vellen, anders ontstaan binnen enkele jaren opnieuw problemen 
bij deze bomen. Tevens is het voor het straatbeeld aan te raden om de bomen in één keer te 
verplanten en kappen; na het daarna herplanten van bomen ontstaat een uniform beeld.  

 In welke mate beschouwt de gemeente de metasequoia's als een bij elkaar behorende groep? Bij 
een "samenhangende bomenrij’ mag niet snel worden gekapt volgens het Bomenbeleidsplan  en 
zal eerst moeten worden geprobeerd de bomen zo lang mogelijk te behouden d.m.v tijdelijke en 
aanvaardbare oplossingen. Waarom worden deze wegen niet bewandeld? 
Andere oplossingen zijn onderzocht; deze zijn allen van tijdelijke aard. Tijdelijke oplossingen zijn 
financieel en vanuit veiligheidsoogpunt niet wenselijk. 

 Wat is er gedaan met de suggesties vanuit het Groenoverleg voor verplaatsing van metasequioa’s 
naar andere delen van Leiderdorp (bijvoorbeeld langs tunnelbak A4, of naar de bomenbank?) 
Deze suggesties zijn onderzocht: zie onder punt 3.  

 Mocht de gemeente bij de 15 (of minder) metasequioa’s overgaan tot het uiterste middel van 
kap, wat is dan de compensatie voor deze bomen? 
In overleg met de bewoners worden in de Klompenmaker en Wagenmaker, na het kappen en 
verplanten van bomen, 22 bomen herplant.  

 Mochten de bomen niet te redden zijn, welke bestemmingen heeft de gemeente dan voor het 
hout? 
Het vrijgekomen materiaal wordt eigendom van de aannemer. 

 De bomenbond suggereert dat er een 2e bomenverkenningsonderzoek zou zijn gedaan door de 
gemeente. Het Groenoverleg lijkt hier niet bekend mee te zijn. Is dat onderzoek er en waarom is 
dit niet gedeeld? 
Er is geen tweede onderzoek uitgevoerd; wel is er nogmaals persoonlijk met een deskundige 
gesproken. Op verzoek heeft deze deskundige zijn advies vastgelegd in een e-mail (zie de bijlage). 

 Is het college bereid om te onderzoeken of (een deel van) de 15 resterende metasequoia’s elders 
in (of buiten) de gemeente te verplaatsen zijn? Bijvoorbeeld daar waar vanwege essentakziekte 
andere bomen verdwijnen? 
Dit is reeds onderzocht; het is niet mogelijk om 15 metasequois’s binnen Leiderdorp te 
herplanten. Zoals gezegd zijn slechts 2 locaties geschikt voor het aldaar herplanten van 7 bomen. 
Ook herplanten buiten de gemeente is niet mogelijk; geen enkele partij heeft interesse in het 
overnemen van de bomen. 

 Hoe valt dit verzoek tot bomenkap te rijmen met de gewaardeerde – en ook geld kostende - 
pogingen om van Leiderdorp de groenste gemeente van Nederland te maken? 
Natuurlijk worden er, na overleg met de bewoners, 22 bomen herplant.  

 Hoe is het groenoverleg meegenomen in deze overweging? 
Vanaf 2013 is dit onderwerp meerdere malen aan de orde in het Groenoverleg geweest. De 
suggesties van het Groenoverleg om de bomen te verplaatsen naar andere delen van de 
gemeente, zijn onderzocht, zo ook de bomen via de bomenmakelaar aan te bieden.  



Van: Hoefakker - Aalt [mailto:aalt@hoefakker.com]  

Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 13:03 

Aan: Voorham, Eelco 
Onderwerp: metasequoias 

 

Geachte heer Voorham, Beste Eelco, 



 Hierbij even antwoord op je vraag waarom wij u adviseren  om 7 Metasequioa’a te verplanten in 

plaats van de door u gevraagde 10 stuks. 

De bomen zijn na het verplantbaarheidsonderzoek nog gegroeid qua omvang en qua 

wortelgestel. Hierdoor zijn 15 bomen van zodanige omvang geworden dat wij deze bomen 

adviseren om deze  via  de ondersteunde verplantmethode te verplanten in plaats van de 

genoemde hijsmethode om gegarandeerd goed resultaat te kunnen behalen. 

 In de woonwijk heeft dat de volgende consequenties; 

tijdens de voorbereidingsperiode wordt er een scherm om de kluit gemaakt om kluitvorming te 

bevorderen. Op veel plaatsen zou er dan bijna geen doorrijruimte meer mogelijk zijn. De 7 dunnere 

te verplanten bomen staan niet op deze krappe plaatsen.  

Met het verplanten is er meer ruimte nodig om buizen onder de kluiten door te kunnen persen (dubbel 

zoveel dan  via de hijsmethode/ zie foto) 

Het materieel om deze grotere bomen te verplanten is groter dan voor de 7 uitgekozen bomen;(Grotere 

kluiten vragen om grotere Telekraan en  grotere platformwagens om deze bomen op transport te 

kunnen doen) Het is mogelijk, maar zal een grotere druk leggen in de wijk .  

De kosten van ondersteund verplanten van bomen ligt 3 maal zo hoog als via de hijsmethode verplanten.  

      Als u nog vragen heeft, dan beantwoord ik die graag. 

in het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn. 

Fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aalt van Loo 

Adviseur 

06-51219419 

aalt@hoefakker.com 

www.hoefakker.com 
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