
De zienswijze van Wilma van Griethuizen  

 

Goed te lezen dat er zo uitgebreid aandacht wordt gegeven aan voorkomen van schade aan bomen 
door graaf- en andere werkzaamheden in de buurt van bomen. 

De artikelnummers 4.1.1.1. t/m 4.1.1.3 gaan daar diep op in en in het Beleidskader wordt e.e.a. nog 
verder toegelicht. 

Uit eigen ervaring weet ik echter dat goede preventie en naleving van die voorschriften minstens zo 
belangrijk zijn. 

Voor meldingen van gebrekkige preventie of geconstateerde schade zou een direct noodnummer 
beschikbaar moeten zijn, juist omdat directe waarneming zo belangrijk is. Dan werkt een digitale 
melding of telefoontje naar 14071 niet. 

De beschrijvingen van opnames vooraf, tijdens en na het werk van de bedrijven die kabels en 
leidingen leggen, bieden hoop. Wat ik mis is een concrete vertaling in mensuren die hier bij de 
afdelingen Handhaving en Beheer voor worden ingezet. Als hier extra budget voor nodig is moet dat 
ook worden gemeld, anders wordt valse hoop gewekt. 

Hierbij een concreet voorbeelden van hoe het mis kan gaan: 

De boom die hier sneuvelt is een populier en staat op de Groene kaart als waardevolle boom 
vermeld. Deze wordt gekapt. Vlak bij deze populier stond nog een waardevolle populier, even oud en 
net zo groot, deze was door de storm van januari 2019 omgewaaid.  
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Fig. 2: De bouwplaats in september 2016 (bron: Google Street View) waarbij beschermende 
maatregelen voor de boom en zijn (ondergrondse) groeiplaats ontbreken. Door het uitvoeren van 
een BEA voorafgaand aan dit soort werkzaamheden kan ernstige schade aan de bomen en aan de 
bodem van groenstroken/parken voorkomen worden. 
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Algemene boom- en onderzoeksgegevens  
Locatie  Melchior Treublaan, t.h.v. Kanaalweg, 

Leiden  
Boomsoort  Populus x berolinensis (Berlijnpopulier)  
Boomnummer (gem. Leiden)  406954  
Plantjaar (geschat)  1960  
 
Hoogte (meter)  25  
Stamomtrek/-diameter (cm)  333 / 106  
Kroondiameter (meter)  26  
Groentype  Solitair  
Standplaats  In gazon in een brede groenstrook in een 

groenstrook en aan een fiets-/voetpad.  
Risicoklasse  
(boomgrootte x standplaats)  

Hoog (risico op grote materiële schade of op 
letsel bij windworp/stambreuk/uitbrekende 
kroondelen)  

Conditie  Slecht  
Levensverwachting  < 5 jaar  
BVC-frequentie  1 x per jaar (verhoogde zorgplicht)  
Groene Kaart 2016  Ja, geregistreerde waardevolle boom en in 

een boomgebied in een molenbiotoop.  
Esthetische waarde  Hoog (beeldbepalende boom en bijzondere 

cultivar)  
Boomwaarde (NVTB)  € 0,00: de boom is afstervend en derhalve 

geheel afgeschreven.  
Verplantbaarheid  
 

 

Niet verplantbaar: de boom is afstervend.  
 
 
 
 
 

Gezien bovenstaande blijkt dat de praktijk niet voldoet aan hetgeen op papier is bedacht. Deze 2 
waardevolle populieren, zijn gesneuveld. Dit had voorkomen kunnen worden door goed toezicht. 

Wat mij ook zorgen baart is de noodkapverordening, januari 2019 vroeg Prorail een 
noodkapvergunning aan voor 120 bomen die langs het spoor staan (Melchior Treublaan en 
Kastanjekade) via een spoedprocedure. Prorail kreeg toestemming om de bomen te kappen, dus 120 
bomen. Door de alertheid van een buurtbewoonster, werd de kap door de rechter stopgezet. De 



bomen staan er nu nog steeds en hebben al menig storm overleefd. Waar zitten in de procedure van 
noodkap de drempels om misbruik te vooromen? 

In het verkiezingsprogramma van Groen Links lees ik dat de partij het volgende wil: 
Natuur verdient een stem en een eigenplek aan de onderhandelingstafel. We geven daarom-net 
als in andere landen- de natuur rechten, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid. Ecocide, de 
(grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en ecosystemen wordt 
strafbaar! 
 
Volgens mij kan je dan niet in een verordening schrijven, dat bomen met een stamomtrek op 130cm 
hoogte en andere voorwaarden beschermd zijn. Dan is gewoon elke boom beschermd en zijn 
ecosysteem er omheen. Lees bijvoorbeeld ook eens iets over symbiose van wortels en schimmels, 
voordat je een graafmachine start. 
 
Hopend dat de bomenverordening aangepast gaat worden en er meer en beter beschermd gaat 
worden, met vriendelijke groet, 
Wilma van Griethuizen 
Wijkambassadeur duurzaamheid Profburgwijk 


