
 

 Kenmerk: 2022/1031401 1/9 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Project verduurzamen bomenbestand Schalkwijk, Fase 2; aanplant 105 en vervangen 41 bomen in Meerwijk 

Nummer 2022/1031401 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Kardol, R. 

Telefoonnummer 023-5114146 

Email rkardol@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. 
Natuur-inclusieve en groene ontwikkelingen dragen bij aan een aantrekkelijker 
groene en natuurlijke omgeving, waar mensen graag wonen en werken. 
Vergroenen betekent planten, onderhouden en zorgvuldig beheren van het groen. 
Hiervoor is in Schalkwijk het project verduurzamen bomenbestand in 2018 gestart 
waarbij nu de uitvoering van de 2e fase in Meerwijk staat gepland.  

Voor Meerwijk is in november 2021 een bomeninventarisatie uitgevoerd. 
Uit de inventarisatie is gebleken dat 41 bomen een matige tot zeer slechte 
conditie hebben. 5 bomen hiervan zijn 50 jaar of ouder. Deze 41 bomen worden 
vervangen. Hiernaast worden ook 105 nieuwe bomen aangeplant op nieuwe 
locaties in Meerwijk. Hiervoor hebben 261 mensen tussen 17 augustus en 7 
september hun stem uitgebracht op 4 bomenmixen die zorgvuldig zijn 

samengesteld door een groenspecialist. 
In het najaar van 2022 wordt gestart met de aanplant van de 105 nieuwe bouwen. 
De vervanging van de bestaande bomen staat gepland voor begin 2023. In mei 
2023 is het project naar verwachting afgerond. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2019 (2019/892361) 

  Collegebesluit ‘Bescherming bomen ouder dan 50 jaar’ (2020/930525)  

17 november 2020 

 Startbrief Bomen in Schalkwijk (2016/531365) besproken in de commissie 

beheer op 19 januari 2017  

 Informatienota Inventarisatie en burgeradvies Bomen in Schalkwijk 

(2017/25739) besproken in commissie beheer op 13 juli 2017. 

 Vrijgeven krediet bomen in Schalkwijk (2017/593653) besproken in de 

raad op 15 maart 2018. 

 Raadsbesluit ‘Vrijgeven krediet en vaststellen PvA Bomen in Schalkwijk’ 

(2018/695818) in de raad op 29 november 2018. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/26-november/10:00/Het-vaststellen-van-de-Lijst-van-Beschermwaardige-Houtopstanden/2019892361-1-Het-vaststellen-van-de-Lijst-van-Beschermwaardige-Houtopstanden.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/17-november/10:00/Bescherming-bomen-ouder-dan-50-jaar
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/19-januari/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/13-juli/16:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/15-maart/19:30/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-november/19:30/Vrijgeven-krediet-en-vaststellen-PvA-Bomen-in-Schalkwijk


 Kenmerk: 2022/1031401 2/9 

 

 Opinienota Bomen in Schalkwijk (2019/790551) besproken in de 

commissie Beheer 12 december 2019 

 Informatienota ‘Voortgang plan van aanpak Bomen in Schalkwijk’ 

(2021/203695) ter informatie commissie Beheer 20 mei 2021 

Besluit College  

d.d. 25 oktober 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met het vervangen van 41 bomen waarvan 5 ouder dan 50 jaar 

in Meerwijk en het aanplanten van 105 nieuwe bomen ten behoeve van het 

project verduurzamen bomenbestand Schalkwijk.  

2. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning te 

verlenen indien ook voor het overige aan alle eisen uit de Bomenverordening 

wordt voldaan. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Natuur-inclusieve en 

groene ontwikkelingen dragen bij aan een aantrekkelijker groene en natuurlijke omgeving, waar 

mensen graag wonen en werken. Vergroenen betekent planten, onderhouden en zorgvuldig beheren 

van het groen. Hiervoor is in Schalkwijk het project verduurzamen bomenbestand in 2018 gestart 

waarbij nu de uitvoering van de 2e fase in Meerwijk staat gepland. Onderdeel daarvan is het 

vervangen van bomen ouder dan 50 jaar voor kansrijke en duurzamere varianten. 

Met dit besluit planten we in Meerwijk nog dit plantseizoen 5 nieuwe kansrijke bomen op plekken 
waar oude bomen moeten worden verwijderd. Verwijdering is noodzakelijk voor aanvang van het 
planten van nieuwe bomen. 
 
Bomen in Schalkwijk 

Voor Meerwijk is in november 2021 een bomeninventarisatie uitgevoerd. Met de inventarisatie zijn 

de bomen in Meerwijk beoordeeld als goed, voldoende, matig, slecht of met zeer slechte conditie. 

Uit de inventarisatie is gekomen dat 41 bomen een matige tot zeer slechte conditie hebben.  

In Meerwijk is niet alleen gekeken naar de bestaande bomen maar ook naar mogelijke nieuwe 

locaties om bomen aan te planten. Er zijn daarbij zijn 105 locaties gevonden waar nieuwe bomen 

aangeplant worden. 

 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/21-15-uur-Bomen-in-Schalkwijk-MS
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2021/20-mei/17:10/Voortgang-plan-van-aanpak-Bomen-in-Schalkwijk


 

 

 

 Kenmerk: 2022/1031401 3/9 

 

Van de hiervoor benoemde 41 bomen zijn 5 bomen die die op basis van de Lijst Beschermwaardige 

Houtopstanden 2019 of hun leeftijd (ouder dan 50 jaar) extra bescherming genieten. Voor een 

kapaanvraag is voor deze bomen een collegebesluit nodig. Deze 5 en de overige 36 bomen worden 

vervangen door nieuwe bomen met veel potentie. 

 

Het project verduurzamen bomen (Meerwijk) bevat alle bomen die buiten de projecten IVORIM en 

Winkelcentrum Schalkwijk vallen. Er is afstemming met de projecten maar deze kennen een eigen 

participatietraject.  

 

2. Besluitpunten college 

Burgemeester en wethouders besluiten: 

1. In te stemmen met het vervangen van 41 bomen waarvan 5 ouder dan 50 jaar in Meerwijk en het 

aanplanten van 105 nieuwe bomen ten behoeve van het project verduurzamen bomenbestand 

Schalkwijk. 

2. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning te verlenen indien 

ook voor het overige aan alle eisen uit de Bomenverordening wordt voldaan. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een gezond en veilig boombestand in Meerwijk.  

 

4. Argumenten 

1. Groenparagraaf 

1.1 De beoogde kap is het resultaat van eerdere besluiten 

De vervanging van de voorgestelde bomen past binnen het vastgestelde ‘PvA Bomen in 

Schalkwijk’ (2018/695818). Met de uitvoering van de kap wordt invulling gegeven aan het 

vervangen van bomen die een matig tot zeer slechte conditie hebben.  
 

1.2 Bomen van 50 jaar en ouder hebben een beschermde status 

In afwachting van een inventarisatie van alle bomen van 50 jaar en ouder in Haarlem hebben 

deze bomen allemaal de beschermde status gekregen. Om een kapvergunning voor bomen 

ouder dan 50 jaar aan te vragen is een expliciet collegebesluit nodig die de kap toestaat. 

 

1.3 Onderzoek wijst uit dat de kap aan te bevelen is 

In 2021 zijn alle bomen in Meerwijk geïnspecteerd. Hierbij is naar de conditie, groei en de 

levensverwachting van de boom gekeken. Daarnaast is gekeken of maatregelen zoals het 

verbeteren van de groeiplaats effect kunnen hebben. Als dit niet het geval is en deze bomen 

al langere tijd aan het aftakelen zijn, wordt voor vervanging door jonge gezonde bomen 

gekozen. De 5 bomen ouder dan 50 jaar hebben meerdere gebreken en daarom is het zeer 

aan te bevelen de bomen te vervangen voor jonge gezonde bomen. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-november/19:30/Vrijgeven-krediet-en-vaststellen-PvA-Bomen-in-Schalkwijk
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2. Duurzaamheid paragraaf 

2.1 De bomen worden vervangen 

De bomen worden op dezelfde plaats gecompenseerd. Per locatie wordt beoordeeld hoeveel 

m3 groeiplaats verbetering nodig is om de nieuwe boom een toekomstig bestendige plek te 

geven. Dit is afhankelijk van de grootte van de boom en in welke ondergrond de boom wordt 

gepland.  Naast de 41 te vervangen bomen worden ook 105 nieuwe bomen aangeplant op 

nieuwe locaties in Meerwijk. 

Vooraf zijn door een groenspecialist diverse boommixen aangegeven die geschikt zijn en een 

goede ecologische waarde hebben. De boommixen waaruit de bewoners van Meerwijk 

konden kiezen: 

Boomgroep 1: Grote Laanbomen 

Boommix 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boommix 2 
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Boomgroep 2: Grote parkbomen 

Boommix 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boommix 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomgroep 4: Kleine bomen 

 

De uitslag van de stemming: 
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Boomgroep 3: Middelgrote bomen 

Boommix 5 

 

 

 

 

Boomgroep 1:  

 18% boommix 1 

 68% boommix 2 

 

 

 

 

 

 

Boommix 6 
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Boomgroep 4: Kleine bomen 

Boommix 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boommix 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boommix 9 
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3. Participatie paragraaf 

3.1 Participatie en inspraak 

In 2022 is een klankbordgroep opgericht om gezamenlijk een bomenplan voor Meerwijk op 

te stellen. Met het plan worden bomen met een matig tot slechte conditie vervangen en 

worden er nieuwe bomen toegevoegd.  Alle bewoners in de straten waar bomen worden 

vervangen en waar nieuwe bomen aangeplant worden binnen project Verduurzamen 

bomenbestand in Meerwijk hebben tussen 17 augustus en 7 september hun stem uit kunnen 

brengen op diverse voorgaande bomenmixen.  261 mensen hebben hun stem uitgebracht op 

de 4 bomenmixen die zorgvuldig zijn samengesteld zijn door een groenspecialist.  

Platform Groen is geïnformeerd over de aanpak en voortgang van het project. Een 

deelnemer van het Platform Groen heeft ook deelgenomen aan de klankbordgroep 

Meerwijk. 

 

Voor de stemronde hebben de bewoners een stemflyers ontvangen waarin de spelregels en 

de verschillende boommixen toegelicht zijn. 

De uitslag van de stemronde is geworden: 

Boomgroep 1    
Aantal stemmen 57 100% 

Aantal boommix 1 18 32% 

Aantal boommix 2 39 68% 

   

Boomgroep 2   

Aantal stemmen 65 100% 

Aantal boommix 3 41 63% 

Aantal boommix 4 24 37% 

   

Boomgroep 3   

Aantal stemmen 66 100% 

Aantal boommix 5 32 48% 

Aantal boommix 6 34 52% 

   

Boomgroep 4   

Aantal stemmen 73 100% 

Aantal boommix 7 17 23% 

Aantal boommix 8 20 27% 

Aantal boommix 9 36 50% 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 Zonder dit besluit kan een deel van het bomenplan Meerwijk niet worden uitgevoerd 

Om de 5 bomen die ouder zijn dan 50 jaar is voor de aanvraag van een kapvergunning voor 

betreffende bomen een collegebesluit nodig. Zonder een vergunning kunnen de bomen niet 

worden vervangen. De te vervangen bomen zijn beoordeeld in de boominventarisatie van 

matig tot zeer slechte conditie, vertonen meerdere gebreken en dragen niet meer bij aan een 

duurzaam bomenbestand.  

 

6. Uitvoering 

Na dit besluit kan voor het vervangen van de 5 bomen ouder dan 50 jaar een kapvergunning worden 

aangevraagd.  

In het najaar van 2022 wordt gestart met aanplant van nieuwe bomen. Het vervanging van 

bestaande bomen staat gepland voor begin 2023. De oplevering van verduurzamen bomenbestand 

Meerwijk staat gepland in mei 2023. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Rapportage bomeninventarisatie Meerwijk 

Bijlage 2: Tekening bomen Meerwijk met maatregelen 

Bijlage 3: Overzichtskaart locatie te kappen bomen ouder dan 50 jaar 

Bijlage 4: Lijst met de 5 bomen in Meerwijk die ouder zijn dan 50 jaar 

Bijlage 5: Fotolijst met gebreken bomen ouder dan 50 jaar 

Bijlage 6: Flyer Stemronde bomenmix Meerwijk 


