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Op 21juni 2018 heeft u het Bomenbeleid vastgesteld. Bij raadsmededeling d.d. 20 maart2OtS
'Concept Bomenbeleid 2018' hebben wij toegezegd uw raad als uitwerking van het Bomenbeleid
jaarlijks te informeren over de geplande projecten waarbij bomen worden vervangen. Hiertoe dient
bij gevoegd overzic ht Verva n gen bo me n 2078 / 20 19.

Eerdere besluiten
- Op 22februari 2O18 is door u de motie'Kappen met kappen'aangenomen. Als gevolg
hiervan zijn de projecten Bloemenbuurt en Oranjewijk stil gelegd tot het Bomenbeleid is
vastgesteld.
- Op 27 juni 2018 heeft u het Bomenbeleid vastgesteld.
- ln september 2018 is de motie'Kappen met kappen'afgedaan. De
rioleringswerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn inmiddels gestart evenals de
voorbereidingen op de herinrichting van de Oranjewijk.
- Conform het bomenbeleid worden de bomen in de Oranjewijk met een
toekomstverwachting vanaf 10-15 jaar onderzocht om de impact van de uitgevoerde
werkzaamheden op de conditie van de bomen te beoordelen. De resultaten verwachten we
ín januari 2019.
Bomenbeleid
De bomen zijn belangrijk voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Een divers, vitaal en
duurzaam bomenbestand draagt bij aan het behoud en versterkíngvan het groene karaktervan
Oegstgeest. U streeft naar een bomenbestand dat goed beheerbaar, toekomstbestendig en
duurzaam is. Het vastgestelde bomenbeleid ís er op gericht om een dívers en gezond bomenbestand
te garanderen voor toekomstige generaties. Uitgangspunt is om binnen de aanwezige mogelijkheden
de omstandigheden voor de bomen zo optimaal mogelijk te maken. ln het Bomenbeleid is vastgelegd
dat hierbij de richtlijnen uit het Handboek Bomen van Norminstítuut Bomen worden gehanteerd.
Dit is een zorgvuldige bundeling van gestandaardiseerde procedures, normen en kwaliteitseisen die
betrekking hebben op de uitvoeringvan werkzaamheden in, rond en met bomen, met als doel een
gedegen kwaliteítszorg voor bomen te waarborgen. Voor iedere locatie betekent dit maatwerk en
moeten alle belangen steeds opnieuw worden gewogen. Met het Bomenbeleid heeft u de volgende
uitgangspunten vast gesteld:
7. Kw al iteit v oor kwantiteit
Er is gekozen voor een meer duurzame inrichting van de openbare

ruimte. Door te investeren in

kwaliteit wordt het bomenbestand duurzamer. Door goede boven- en ondergrondse groeiplaatsen
kunnen nieuwe bomen langer mee en uitgroeien tot hun volwassen maat. Het bomenbestand wordt
vitaler. Hiermee worden snoeiwerkzaamheden, overlast of voortijdige verwijdering van de boom
voorkomen.

2. Integrole aanpok

Vervanging van bomen gebeurt waar mogelijk integraal waarbij werkzaamheden worden
gecombineerd (riolerings- of herinrichtingswerkzaamheden). Een integrale aanpak geeft de
mogelijkheid om minder vitale bomen met een beperkte levensduur gelijktijdig te vervangen en
nieuwe groeiplaatsen goed en duurzaam in te richten volgens de richtlijnen uit het Handboek
Bomen. Door dit zoveel mogelijk integraal te doen beperken we overlast en gebruiken we budgetten
efficiënt.
3. Stotus van de bomen

Bij een herinrichting wordt rekening gehouden met de status van betrokken bomen. Monumentale
en beeldbepalende bomenlijst-bomen zijn leidend in het ontwerp. Bij (overige) bomen in beschermd
dorpsgezicht bepalen de locatie en het soort werkzaamheden in combinatie met de vitaliteit en
toekomstverwachting van de bomen of ze kunnen blijven staan. Bij een herinrichting in beschermd
dorpsgezicht wordt alleen geïnvesteerd in vitale bomen die een mínimale levensverwachting hebben
van 10-15 jaar met daarbij een geringe invloed van de werkzaamheden op de bomen.
4. De juisteboom op de juiste plaats

Door bomen te planten die geschikt zijn voor de lokale omstandigheden bereiken we een grotere
diversiteit, voorkomen we monoculturen, is het bomenbestand gezonder en beter bestand tegen
plagen en ziekten. Het bomenbestand wordt hiermee klimaat- en toekomstbestendig en duurzamer
5. Participatie door bewoners

Werkzaamheden in de straat zijn veelal noodzakelijk, zoals vervangingen van riolering of
herinrichting. Of bomen waarvan de groei stagneert, die ziek of gevaarlijk zijn en vervangen moeten
worden. We informeren bewoners over de noodzakelijke werkzaamheden en betrekken bewoners
uit de directe woonomgeving bij de keuze van nieuwe bomen.
Bomenbestand
Oegstgeest heeft een gemeentelijk bomenbestand van ca. 12.000 bomen. De gemiddelde omlooptijd
voor bomen in stedelijk milieu is 40 jaar. Om ook voor de toekomst een duurzaam bomenbestand te
hebben is het van belang jaarlijks bomen te vervangen zodat dit geleidelijk gebeurt en er zo een
variatie in leeftíjdsopbouw is. Om het bomenbestand op peil te houden zouden we jaarlijks 300
bomen moeten vervangen. Met de huidige middelen kunnen we jaarlijks ca. 200 bomen vervangen.
Door dit waar mogelijk integraal te doen worden budgetten efficiënt ingezet en beperken we
overlast voor bewoners.

Overzicht Vervanging bomen
Als nadere uitwerking van het Bomenbeleid is een overzicht opgesteld met bomen diein 2078/2019
gekapt en vervangen moeten worden.

Door vertraging in de projecten Oranjewijk en Bloemenbuurt worden in dit plantseizoen aanzienlijk
meer bomen vervangen dan het gemiddelde van 200 bomen perjaar. Door een gefaseerde aanpak
van de herinrichting Oranjewijk zal ca.5O%ovan de bomen in2OI9 en ca. 50% in 2020 vervangen
worden.
Naast herinrichting vindt jaarlijks inboet plaats van zieke en dode bomen in alle wijken. Op plaatsen
waar bomen dood zijn gegaan worden ze hierbij opnieuw aangeplant. Daarnaast doen zich altijd
onverwachte situaties voor waarbij kap van bomen noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij gevaarzetting.
Ook participatie van bewoners kan leiden tot het vervangen van bomen.

Herplant is niet altijd (direct) mogelijk maar wordt eventueel het volgende plantseizoen uitgevoerd.
Door de extreme droogte hebben extra veel bomen het heel zwaar gehad, zoals bij de
Klinkenbergerplas. We verwachten dat door de droogte van afgelopen zomer meer bomen
vervangen moeten worden. ln het voorjaar is beter zichtbaar of een boom het heeft gered.
lndien dan blijkt dat meer bomen (op grootschalige wijze) vervangen dienen te worden dan zullen we
uw raad daar nader over informeren.
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