Lijst beschermwaardige bomen.
Deze lijst is ongelooflijk belangrijk om de bomen in Haarlem te beschermen. Als er een kapvergunning
voor een boom is aangevraagd en verleend EN de boom staat niet op deze lijst dan is er bijna geen
enkele manier om de boom te behouden. De lijst is de basis van de boom bescherming.
De lijst is daarom de basis voor de bescherming van bomen en een groen Haarlem. We zijn blij dat er na
11 jaar er een nieuwe lijst is. Maar we hebben een paar belangrijke aandachtspunten.

Termijn van update.
Het voorstel is om de update nu om de 3 jaar te doen. Dat is misschien gebaseerd op vroegere
methoden toen zo’n lijst gedrukt moest worden en verzonden. Nu met digitale moderne methoden kan
de lijst continu worden bijgewerkt. Dat komt de kwaliteit ten goede.
Er komen continu aanvragen binnen om bomen te beoordelen, bv. van particulieren. Binnen een aantal
weken gaat een deskundige ter plekke kijken. Op dat moment kan de boom in de lijst worden
opgenomen. 3 jaar wachten is 3 jaar geen bescherming. Dan zou de commissie beheer elke 3 maanden
een overzicht kunnen geven van de aanwas. Dat is dan een hamerstuk. Amsterdam past de lijst elke 3
maanden aan.

Digitale middelen.
Er staan 240 particuliere bomen op de lijst. Vaak bomen die vanaf de weg zichtbaar zijn. Dat is maar een
klein deel van prachtige bomen in tuinen. Met lasermetingen vanuit een vliegtuin krijgen we een veel
beter inzicht van de locaties waar de grote bomen staan. Die techniek is ruim voorhanden en nu zeer
betaalbaar (paar duizend euro’s) en daarmee kun je dan ook het integraal groenbeleid beter uitvoeren
en bomen beter beschermen.
Er is nu een kapvergunning voor die prachtige den aan de Zijlweg, hoek Julianalaan of de eik bij het van
Kinsbergenplein. Staat niet op de lijst, waarom niet, dat is onbekend. Hoe moeten wij deze boom nu
beschermen die zo’n belangrijke waarde voor de stad heeft.
Korte video over Bomenregister Nederland en 2 voorbeelden van bomen in Haarlem.
https://www.youtube.com/watch?v=I0NUhQURRj4&feature=youtu.be
http://boomregister.nl/overzichtskaart-van-de-bomen-in-nederland/
Er zijn 16.916 gemeentebomen ouder dan 50 jaar. Toch staan er maar circa 2.500 op de lijst. Er
ontbreken circa 14.000 bomen. Wat waren de criteria om die niet op te nemen, zijn ze allemaal bekeken
en wat was de reden die niet op te nemen.
Wij zouden graag willen dat er heldere criteria komen voor de beoordeling. Wij willen daar graag aan
meewerken. Van alle bomen ouder dan 50 jaar moet duidelijk zijn waarom ze eventueel niet op de lijst
kwamen.

