
Raadsinformatiebrief

Datum college: 16 november 2021

Foto's. Links: alleen de buitenrand van de boom is nog in tact; rechts: de binnenkant van de boom is pulp en geen stevig hout.

Bomen ouder dan 50 jaar

Kenmerk: 2021/603310 1/2

Onlangs zijn 17 populieren gekapt. De bomen waren ca. 90 jaar oud en daardoor aan het eind van hun 
levensduur. De bomen ondergingen afgelopen jaren levensduur verlengende ingrepen, zoals kandelaberen 
('snoeien' van grote takken), en dreigden gevaarlijk te worden.

Bijlagen______________
In juni 2020 bent u geïnformeerd over de aanpak van de bomenstructuur aan de Vlaamseweg 
(Informatienota groot onderhoud Vlaamseweg rijbaan en bomenstructuur, registratienummer2020/67427).

Onderwerp
Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg met beperkte restlevensduur
Nummer____________
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Programma/beleidsveld
Afdeling____________
Auteur
Telefoonnummer_____
Email
Bestemd voor:

Bij de kap van de populieren onlangs werd goed zichtbaar hoe slecht de binnenkant van de stammen was. 
Het is dan ook nodig de overige acht oude populieren met een beperkte restlevensduur te verwijderen.
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Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester
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Voor het kappen van bomen ouder dan 50 jaar die (nog) niet op de monumentale bomenlijst staan, moet een 
collegebesluit worden genomen. Het collegebesluit hiervoor is in voorbereiding en wordt binnenkort 
genomen. De aanvraag voor een kapvergunning wordt vooruitlopend op het collegebesluit ingediend.
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Nieuwe bomenstructuur
Een gehele nieuwe boomstructuur is reeds ontworpen. Hierin is ook rekening gehouden met de vervanging 
van de acht oude populieren. De aannemer die het groot onderhoud aan de Vlaamseweg uitvoert, heeft 
reeds opdracht om zoveel mogelijk van de nieuwe boomstructuur te realiseren.
Er stonden ooit 47 populieren. In de loop der jaren zijn er al bomen verwijderd. Niet alles is nog herplant. In 
de nieuwe situatie komen er 61 bomen.
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