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Geachte heer Kalkman, 

 

In uw brief van 14 januari 2010 heeft u vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente 

Alphen aan den Rijn uitvoering heeft gegeven aan het in stand houden of uitbreiden van het 

bomenbestand. Daarnaast vraagt u naar de stand van zaken met betrekking tot de 

kastanjeziekte en de onbekende boomaantastingen, waar de gemeente Alphen aan den Rijn 

enkele jaren geleden mee is geconfronteerd. Bij de beantwoording van uw vragen is uw 

volgorde aangehouden. 

 

1) Versnelde uitvoering uitbreiding bomenbestand en groenvoorzieningen ter verbetering van 

de luchtkwaliteit. 
 

Door de realisatie van stedelijke uitbreidingprogramma’s en benutten van kansen neemt het 

aantal bomen in de stad toe. In 2009/2010 worden 60 extra bomen aangeplant en in 

2010/2011nog eens 254 bomen bij de realisering van deze stedelijke uitbreidings-

programma’s.  

 

De mogelijkheden om bij de OTA extra bomen aan te planten is beperkt, omdat het kader met 

betrekking tot de inrichting in een provinciale landschappelijke visie is bepaald. Daarin is geen 

ruimte gelaten voor het uitbreiden van het aantal bomen. Wel zal ter compensatie van de 

realisatie van de OTA zo’n zes hectare nat/droog groen in de directe omgeving van de N11 

worden aangelegd.  

 

De aanleg van het wandelbos biedt op korte termijn geen mogelijkheden tot het planten van 

extra bomen. De onderhandelingen met de grondeigenaren bieden vooralsnog geen uitzicht 

op de definitieve realisatie van het wandelbos op de korte termijn. 
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2) Hoeveel bomen heeft u (niet ter vervanging), per wijk, ter uitvoering van voornoemde motie 
in het plantseizoen 2009-2009 in Alphen geplant?   
 

In het seizoen 2009 zijn 11 werken uitgevoerd waarbij circa 10 bomen minder zijn aangeplant 

dan er zijn gerooid. De planvorming en voorbereidingen van deze werken waren, op het 

moment van besluitvorming door de raad, in een ver gevorderd stadium. Dit heeft ook invloed 

gehad op de mogelijkheid tot het extra aanplanten van bomen.  Ook moeten bij zowel 

reconstructies als bij nieuwe inrichtingen kwalitatieve keuzes worden gemaakt. Naast de 

uitvoering van gemeentelijke beleidsuitgangspunten wordt ook rekening gehouden met de 

wensen van de wijkbewoners in het kader van burgerparticipatie. In werkgroepverbanden met 

bewoners worden afwegingen gemaakt over bijvoorbeeld het realiseren van voldoende 

parkeergelegenheid, waterberging, aanpassingen van de wegenstructuur, speelgelegenheid en 

groenvoorzieningen.  

 

3) Hoeveel extra bomen gaat u (niet ter vervanging) per wijk ter uitvoering van voornoemde 

motie in Alphen in het plantseizoen 2009-2010 planten? 
 

In het seizoen 2009-2010 worden, voor zover op dit moment bekend, 20 werken uitgevoerd. 

In de nieuwe situatie worden in deze periode 140 bomen minder aangeplant dan er worden 

gerooid. 

 

In de reconstructiegebieden krijgen bomen betere groeiplaatsomstandigheden, er is dan 

sprake van kwaliteitsverbetering op lange termijn. Soms is het niet mogelijk hetzelfde aantal 

bomen te planten, er wordt dan in de directe omgeving naar compensatieruimte gezocht. Waar 

mogelijk worden tijdens reconstructies bomen vaker dan vroeger verplant of worden met extra 

investeringen passende groeiplaatsomstandigheden gecreëerd. De bestaande bomenrij met 

platanen aan de Chopinsingel in Ridderveld is zo’n voorbeeld waar, ondanks een forse 

ophoging, bestaande bomen zijn gespaard. De groenkwaliteit van de buurt is hierdoor 

behouden. 

 

4) Hoeveel extra bomen gaat u (niet ter vervanging) per wijk ter uitvoering van voornoemde 
motie in Alphen plantseizoen 2010-2011 planten? 
 

Voor seizoen 2010/2011 zijn op dit moment 6 werken in voorbereiding. Dit overzicht is 

uiteraard nog niet compleet en zal de komende maanden nog worden aangepast. In de nieuwe 

situatie worden circa 76 bomen minder aangeplant dan er worden gerooid.  

 

5) Wat is de actuele voortgang in de bestrijding van de kastanjeziekte- en/of bomenziekte in 
Alphen?  

 

De laatste landelijke berichtgeving over de kastanjeziekte is weinig hoopgevend. 

Kastanjeziekte is een degenererende ziekte die vaak een vroegtijdige dood van kastanjes tot 

gevolg heeft. Op dit moment is genezing niet mogelijk. Ook weersinvloeden en andere 

milieufactoren hebben effect op het verloop van de ziekte. Het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten geen budget meer beschikbaar te stellen voor 

vervolgonderzoek. Op dit moment onderzoekt Wageningen Universiteit de mogelijkheden om 

toch budgetten te vinden voor verdiepend onderzoek. 
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De onbekende aantastingen breiden zich sterk uit. Circa 35% van alle stadsbomen is op dit 

moment aangetast. Overigens is er geen sprake van een lokaal probleem. Ook tellingen die 

zijn uitgevoerd in andere steden tonen dezelfde mate van onbekende boomaantastingen aan.  

 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de trekkersrol in het landelijk onderzoek naar 

onbekende boomaantastingen. De gemeente maakt deel uit van een multidisciplinaire 

werkgroep.  Samen met Wageningen Universiteit, TuDelft en TNO, vertegenwoordigd in de 

projectgroep “Onbekende Boomaantastingen” wordt onderzoek uitgevoerd. De laatste drie jaar 

is een goed netwerk opgebouwd.   

 

De projectgroep heeft drie veranderde omstandigheden benoemd als mogelijke oorzaak voor 

de boomaantastingen. Elektromagnetische velden, luchtverontreiniging en de invloed van 

zonnestraling.  Na het uitvoeren van verkennend onderzoek heeft de projectgroep drie 

hypothesen en onderzoeksaanbevelingen opgesteld.  

 

Voor de hypothesen en onderzoeksaanbevelingen wil de projectgroep, de groenbranche, 

andere gemeenten en het bedrijfsleven op korte termijn de interesse van de centrale overheid 

opwekken. Deze aanbevelingen moeten leiden tot een concrete aanpak. 

 

6) Wat zijn de plannen met betrekking tot het planten van vervangende bomen? 

 

Het college heeft in maart 2009 (2008/18202) besloten matig tot zwaar aangetaste 

kastanjebomen, afhankelijk van hun standplaats, te vervangen door andere boomsoorten. Dit 

jaar wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van dit besluit. Naar verwachting zullen 

circa 200 kastanjebomen in het seizoen 2010/2011 worden vervangen. Voor kastanjes die 

deel uitmaken van de groenhoofdstructuur en voor beschermwaardige kastanjes wordt dit jaar 

een vervangingsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Met betrekking tot de onbekende boomaantastingen worden bomen alleen vervangen als er 

sprake is van onveilige situaties. De komende drie jaar worden de onbekende 

boomaantastingen gemonitoord. 

 

Wij menen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,                                  de burgemeester, 

 

 

 


