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Kernboodschap In de raadsvergadering van 19 december is de motie Houd Schalkwijk de groenste 

wijk van Haarlem aangenomen. Hierin wordt gevraagd om de 95 bomen met een 

roze stip in Schalkwijk nogmaals te beoordelen en het uitgangspunt voor het 

onderzoek aan te passen naar behoud in plaats van duurzame vervanging. Deze 

nieuwe beoordeling heeft geresulteerd in een snoeiadvies voor 49 bomen en 

vervanging van 46 bomen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter informatie naar de commissie Beheer. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Opinienota Bomen in Schalkwijk (2019/790551) in commissie Beheer 12 

december 2019 

- Motie Houd Schalkwijk de groenste wijk van Haarlem in gemeenteraad 19 

december 2019 

Besluit College  

d.d. 10 maart 2020 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/Beantwoording-technische-vragen/27-08-Motie-GLH-D66-SP-Trots-Hlm-Houd-schalkwijk-de-groenste-wijk-van-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/Beantwoording-technische-vragen/27-08-Motie-GLH-D66-SP-Trots-Hlm-Houd-schalkwijk-de-groenste-wijk-van-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/21-15-uur-Bomen-in-Schalkwijk-MS
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/Beantwoording-technische-vragen/27-08-Motie-GLH-D66-SP-Trots-Hlm-Houd-schalkwijk-de-groenste-wijk-van-Haarlem.pdf
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1. Inleiding  

In de commissievergadering Beheer van 12 december 2019 is de opinienota Bomen in Schalkwijk 

besproken. In de raadsvergadering van 19 december is de motie Houd Schalkwijk de groenste wijk 

van Haarlem aangenomen. Hierin wordt gevraagd om de 95 bomen met een roze stip in Schalkwijk 

nogmaals te beoordelen.  

 

Met deze informatienota wordt het resultaat van de herbeoordeling met de commissie Beheer 

gedeeld.   

 

2. Kernboodschap 

De herbeoordeling heeft geresulteerd in een snoeiadvies voor 49 bomen en vervanging van 46 

bomen.  

 

3. Consequenties 

 

Resultaat herbeoordeling 

De herbeoordeling is uitgevoerd (bijlage 1). Het advies van de herbeoordeling is; 

 

Kapadvies in relatie tot takbreuk richtlijn 32 bomen 

Kapadvies vanwege veranderende windbelasting 8 bomen  

Kapadvies vanwege andere redenen 6 bomen 

Advies knotten/kandelaberen wilgen 2 bomen 

Snoeiadvies in relatie tot takbreuk richtlijn 35 bomen 

Snoeiadvies om overige redenen 11 bomen 

Geen maatregelen nodig 1 boom 

 

 

Bij het vorige onderzoek zijn de bomen ook beoordeeld conform de landelijke “richtlijn takbreuk 

populieren”. Het onderzoek had een andere insteek namelijk de duurzame vervanging van bomen en 

niet het behoud van bomen. Bij de herbeoordeling is het uitgangspunt aangepast naar behoud in 

plaats van duurzame vervanging. Door de verschillende insteek van de twee onderzoeken is het 

resultaat ook verschillend. 

 

Bij beide onderzoeken is er geconstateerd dat er tekenen van takbreuk zichtbaar zijn bij de dunne en 

dikke takken. Bij het vorige onderzoek is dit specifieke onderdeel van de richtlijn op basis hiervan in 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/21-15-uur-Bomen-in-Schalkwijk-MS
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de hoogste categorie geplaatst. Aangezien takbreuk uit het verleden een goede indicatie is voor te 

verwachten takbreuk, zijn deze bomen in de categorie ernstige kroonvervorming geplaatst. Bij de 

herbeoordeling is bekeken of door snoei de kroonvervorming acceptabel kan worden. 

 

Met de snoei wordt de vervanging uitgesteld. Voor een deel van de bomen zal het kroonverval 

verder toe nemen en zal de vervanging over een aantal jaren plaats vinden. De dagelijks beheer 

kosten voor deze bomen zullen hierdoor toenemen.   

 

De zwarte populier bij de molenplas die als voorbeeld diende tijdens de behandeling van de 

opinienota Bomen in Schalkwijk (2019/790551) blijft door de herbeoordeling met de snoei de 

aankomende jaren behouden. De gemeente zal de boom na de snoei middels de reguliere  

boomveiligheidscontrole blijven monitoren.   

 

4. Vervolg  

Naar aanleiding van het laatste onderzoek worden de te kappen bomen voorbereid en ingepland. De 

gemeente zal in de aankomende weken over de werkzaamheden gaan communiceren door middel 

van nieuwsbrieven, het actief benaderen van de actoren inclusief ‘Schalkwijk 100’. Zodra het 

herplantplan is afgerond zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.  

 

De snoeiwerkzaamheden zullen in opdracht worden gegeven aan een bedrijf die voldoende kennis 

heeft van de landelijke “richtlijn takbreuk populieren”. De groene stakeholders worden betrokken bij 

de wijze van snoeien van de populieren conform de aangenomen motie.   

 

Het plantseizoen loopt tot halverwege april. De bomen die in het huidige plantseizoen gekapt 

worden en niet meer geherplant kunnen worden, zullen in het najaar worden geplant. Het project 

streeft naar een factor van 1,5 nieuwe bomen t.o.v. de weggehaalde bomen. Hierdoor worden voor 

deze fase minimaal 69 bomen terug gepland.  

 

De volgende stap is om per wijk een inventarisatie van het groen te maken zodat er een vervolg 

wordt gegeven aan het vastgestelde plan van aanpak.        

 

De gemeente zal na het snoeien de bomen blijven monitoren middels de boomveiligheidscontrole. In 

2020 wordt een onderzoek uitgevoerd voor alle Haarlemse populieren. Het doel is om te bepalen in 

welke mate de Haarlemse populieren een kroonvervorming hebben. Van hieruit zal een vervangings- 

en beheerplan worden opgesteld. Daarnaast is het de bedoeling dat de beoordeling conform de 

landelijke ‘richtlijn takbreuk populieren’ in de reguliere boomveiligheidscontrole wordt opgenomen.  

 

5. Bijlagen 

 

Bijlage 1, Herbeoordeling populieren Schalkwijk te Haarlem d.d. 14 februari 2020 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/21-15-uur-Bomen-in-Schalkwijk-MS

