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Van: Y van Trigt   

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 15:19 

Onderwerp: Boom Kempstraat  

Geachte wethouder Snoek en geachte leden van de gemeenteraad, 

Vanaf juli 2018 heb ik contact gehad met de gemeente Haarlem over de boom ter hoogte van 

de Kempstraat 10 rood. Ik heb vroegtijdig aangeven dat de boom achteruit ging, daardoor 

gevaarlijke situaties konden ontstaan en maatregelen nodig waren. Vervolgens heb ik bij 

herhaling de ziekte van deze boom onder de aandacht van de gemeente gebracht. 

Volledigheidshalve verwijs ik naar bijgaande mailwisseling over de afgelopen anderhalf jaar 

met de gemeente.  

Ik heb de reactie van de gemeente op mijn vragen en meldingen als bijzonder onplezierig 

ervaren. Ik ben niet serieus genomen en weggezet als lastige en bemoeizuchtige bewoner. Dit 

geldt ook de buurtgenoten die over dezelfde boom meerdere malen contact met de gemeente 

hebben opgenomen en hun zorgen over de meer en meer hellende boom voor spelende 

kinderen, ouderen en andere bewoners, auto's en huizen aan de gemeente hebben voorgelegd. 

De boom is op 8 februari jl. tijdens de storm omgevallen. Gelukkig zonder schade aan te 

richten aan mensen en huizen. Als er geluisterd was naar de signalen van de bewoners hadden 

gevaarlijke situaties en zorgen bij bewoners niet nodig geweest en voorkomen kunnen 

worden. Vervolgens was ook de wijze waarop de verwijdering van de boomstobbe en het 

herstel van de bestrating is aangepakt onverantwoord en niet van gevaar ontbloot: gedurende 

een aantal dagen een boomstobbe, opstaande tegels, een gat in de stoep, en geen verlichting 

wanneer het donker was.   

 

Gedane zaken nemen geen keer. Weliswaar is de boom nu geveld, maar de onvrede over de 

gang van zaken blijft. Ik weet het goed met de gemeente Haarlem gemaakt. U zorgt op de 

ontstane lege plek voor de herplant van een flinke uit de kluiten gewassen boom en wel voor 

eind april 2020, voordat het plantseizoen voorbij is.  

Erop vertrouwende u hiermee een alleszins redelijk voorstel te doen, 

met vriendelijke groet, 

Mw. Y. van Trigt 

 

12-7-2018 bericht van gemeente: 

Bedankt voor uw (telefonische) melding van 4-7-2018. Deze boom heeft inderdaad een verminderde blad 

zetting we zullen de boom in de gaten houden en als de boom verder achter uit gaat zullen we maatregelen 

treffen. 

 

13-7-2018 bericht van  gemeente: 

Een verminderde bladzetting kan vele oorzaken hebben waaronder wat nu het meest voor de hand ligt droogte 

maar kan ook zout schade zijn omdat er daar net meer zout is gestrooid in de winter. Er is veelal niets aan te 
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doen dan hopen dat hij het volgend jaar weer beter doet en dat is dus ook wat we gaan doen. Volgend jaar 

gaan we weer kijken en als hij dan toch dood mocht zijn zullen wij een nieuwe boom gaan planten. 

 

10-10-2018 bericht aan gemeente: 

Vorige week had ik wederom telefonisch contact met u opgenomen over de boom die voor mijn huis staat. 

Omdat de boom er nog steeds niet goed uitziet en er net als vorig jaar in dit seizoen onder aan de stam 

‘champignons’ zitten heb ik contact opgenomen met een deskundige van de Haarlemse (stads-) Kweektuin. 

Deze constateerde dat er sprake is van een zogenaamde Tonderzwam en dat de boom dood is. 

 
22-10-2018 bericht van gemeente: 
 
Bedankt voor uw melding. De zwam in inderdaad een dikrandtonderzwam en dat kan op langere termijn een 
probleem worden. Maar de boom is nog niet helemaal dood en ook niet gevaarlijk. Daarom willen wij kijken of 
de boom in het voorjaar weer gaat uitlopen. Er zijn erg veel bomen in Haarlem die het door de droogte erg 
zwaar hebben. Om te voorkomen dat we gezonde bomen die alleen last van de droogte hebben gaan kappen 
wachten we met al deze bomen tot het voorjaar voordat we tot actie overgaan. Als een boom echt gevaarlijk is 
zullen we de boom wel verwijderen. 
 

30-10-2018 bericht aan gemeente: 

Dank voor uw bericht en het nogmaals uit laten voeren van een inspectie. 
Dan zal ik wachten tot het voorjaar. 
Wat ik nogal verwarrend vind in de informatie is dat u enerzijds spreekt over de droogte van het afgelopen jaar 
die de bomen geen goed heeft gedaan (begrijpelijk) en anderzijds dat er sprake is van een dikrandonderzwam. 
Dat lijken mij twee verschillende zaken en aangezien de boom voor mijn deur de enige in de straat is die er zo 
uitziet lijkt mij de zwam de veroorzaker van de huidige staat van de boom en niet de droogte. 
 
 
31-10-2018 bericht van gemeente: 
 
Bedankt voor uw melding. Wij hebben 60000 bomen en 150000 inwoners wij kunnen geen beloftes doen dat 
we bewoners op de hoogte houden. Wat wel kan is als u in het voorjaar als de bomen weer in blad staan een 
melding maakt en vraagt naar de gezondheid van de boom dan geven wij daar wel weer antwoord op. Wat 
betreft de combinatie van de zwam en de droogte. Als het zo droog is als afgelopen zomer dan gaat de conditie 
van de boom achter uit en de zwam kan dan verder doorbreken in een al verzwakte boom. Maar de zwam kan 
ook verminderd in conditie zijn door de droogte maar dat kunnen we niet zien zoals bij de bladbezetting van de 
boom. Daarom kunnen we alleen van het voorjaar bepalen of de droogte de conditie van de boom en/of zwam 
dusdanig heeft aangetast dat de boom is bezweken. 
 

 

6-12-2018 bericht aan gemeente: 

Dank voor uw duidelijke en bovenal vriendelijke antwoord. 
 
 
24-4-2019 bericht aan gemeente: 
 
In het voorjaar zou ik weer contact met u opnemen om door te geven hoe het met de boom gaat die bij 
Kempstraat 10 rood staat. 
Op de bijgevoegde foto’s ziet u dit. 
Enige tijd geleden zijn de bomen in de Kempstraat gesnoeid en bevestigde de betreffende medewerker dat de 
boom dood is. 
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Inmiddels hebben wij op de boom een blauwe stip ontdekt hetgeen iets zal betekenen. 
Graag zouden wij van u vernemen wat de plannen/ verdere ontwikkelingen zijn. 
 
 
30-4-2019 bericht van gemeente: 
 
De door u gemelde dode boom wordt zo snel mogelijk gekapt. Hiervoor zal Spaarnelanden een kapvergunning 
aanvragen bij de gemeente Haarlem. In de periode november tot en met april wordt er vermoedelijk een 
nieuwe boom geplant. Het kan zijn dat de herplant een jaar later plaats zal vinden i.v.m. planning en de 
hoeveelheid terug te planten bomen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
15-5-2019 bericht van gemeente: 
 
Ik heb uw e-mail doorgestuurd naar mijn collega's van het Meldpunt. Zij zorgen voor de afhandeling en nemen 
binnen vijf werkdagen contact met u op. 
 
 
21-5-2019 bericht aan Spaarnelanden: 
 
Het betreft een dode boom die voor het raam staat van Kempstraat 10 rood. Hier heb ik al enige malen contact 
over gehad met de gemeente om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. De communicatie over de 
boom verloopt niet altijd even makkelijk aangezien de gemeente hierover contact heeft met Spaarnelanden. 
Naar aanleiding van een aantal vragen heb ik vanochtend telefonisch contact gezocht met een medewerker van 
de gemeente. Mij werd geadviseerd om mijn vragen per mail te melden. 
Ik begreep dat de opdracht en de werkzaamheden zoals genoemd in de mail van 29 april 2019 nu in handen 
zijn van Spaarnelanden. 
Mijn vragen zijn de volgende: 
Krijg ik bericht wanneer de boom gekapt wordt? 
Krijg ik bericht wanneer de nieuwe boom geplant wordt? (2019 of 2020). 
Komt de boom op dezelfde plek te staan? 
Wat voor boom wordt er geplant? In de Kempstraat staan ‘meelbes bomen’, wordt het straatbeeld in stand 
gehouden door het plaatsen van eenzelfde boom? 
Wanneer de boom op dezelfde plek geplant wordt is het dan mogelijk om een financiële bijdrage te leveren 
zodat er een grotere boom geplant kan worden? 
 
 
6-6-2019 bericht van  gemeente: 
 
De boom zal rond de 3 meter hoog zijn en de diameter maat 18-20 mm dik. 
 
 
 
 
 
2-9-2019 bericht van gemeente: 
 
De door u gemelde dode boom wordt zo snel mogelijk gekapt. Hiervoor zal Spaarnelanden een kapvergunning 
aanvragen bij de gemeente Haarlem. In de periode november tot en met april wordt er vermoedelijk een 
nieuwe boom geplant. Het kan zijn dat de herplant een jaar later plaats zal vinden i.v.m. planning en de 
hoeveelheid terug te planten bomen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
4-9-2019 bericht van bezorgde buurtbewoner aan gemeente:  
 
Er staat hier een dode boom. Onze buren van nummer 10 rood hebben sinds juli 2018 al diverse malen contact 
met u gehad. In april 2019 heeft de gemeente gemaild dat Spaarnelanden de boom z.s.m. zou kappen. Helaas 
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nog zonder resultaat. De boom staat scheef richting huizen, er staan auto's onder geparkeerd en er spelen hier 
kinderen. Wij maken ons zorgen!!! Het zou fijn zijn als de gemeente dat ook doet. 
 
 
23-2-2020 bericht aan gemeente: 
 
Op 8-2-2020 is de boom door de storm geveld. Zie bijgevoegde foto’s. 
Op 10-2-2020 (?) is de boom geruimd, behalve de boomstobbe. 
 
 
28-2-2020 bericht van gemeente: 
 
Gisteren is de boomstobbe verwijderd en vandaag zal de bestrating hersteld worden. De herplant van de boom 
vindt plaats in het plantseizoen. Dit loopt van november tot eind april in het jaar van de melding of het jaar 
daarop. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
3-3-2020 bericht aan gemeente: 
 
Dank voor uw bericht van 28 februari j.l. 
U geeft aan dat de boomstobbe 15 februari j.l. verwijderd is en dat de bestrating de volgende dag (16 februari) 
hersteld zou worden. Het herstellen van de bestrating is nog niet gebeurd.  
 
  

 


