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Betreft: Verzoek om handhavend op te treden tegen zowel de initiële als de nog voortdurende 

beschadiging van vijf bomen op het bouwterrein ‘Robijnhof’, hoek Carneoolstraat 

 

Geacht College, 

 

Op 8 juni j.l. is door een bezorgde omwonende melding gemaakt bij de gemeente van grove, bomen 

beschadigende werkzaamheden bij de inrichting van de bouwplaats Robijnhof, hoek Carneoolstraat.  

Hierbij is over wortelpakketten heen gereden van drie monumentale populieren die, zoals ook 

bekend bij bouwbedrijf De Nijs, pertinent behouden zouden worden. Tevens is een bouwkeet 

zodanig tegen de kruinen van twee andere  bomen aan geplaatst dat de kruinen schade lijden en is 

een zesde boom uit de grond gereden. Dit alles zonder enige vergunning, zodat er sprake is van 

handelen in strijd met de bepalingen in de Vfl 2020 inzake het (feitelijk) vellen van bomen.  

Op 10 juni werd mij ambtelijk gemeld dat op 13 juni binnen de gemeente zou worden overlegd over 

de mogelijkheden om de bouw stil te leggen. Omdat nader bericht uitbleef en ik op 20 juni geen 

enkele wijziging op het bouwterrein zag (sterker nog: dat er nog steeds intensief gebruik wordt 

gemaakt van een rijweg tussen de bomen door, geen bescherming rond de bomen is geplaatst en de 

bouwkeet nog steeds de kruinen wegdrukt) heb ik opnieuw telefonisch contact gezocht met de 

gemeente. 
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Mij is toen verteld dat de gemeente onvoldoende grond ziet tot handhavend optreden omdat op 

basis van een interne beoordeling wordt gesteld dat de schade onomkeerbaar is. De Bomenbond 

meent dat voor dit oordeel een gedegen onderzoek nodig is door een onafhankelijk gecertificeerd 

bureau, zoals dergelijke onderzoeken recent ook zijn gedaan voor de schade aan de populieren bij 

het Schuttersveld en de schade aan de zomereik op het Rietveldpad. Het daar ingeschakelde bureau 

Terra Nostra bleek in beide situaties wel degelijk nog de nodige herstelmogelijkheden te zien.  

Het is echter wel zaak dat dit onderzoek op zo kort mogelijke termijn wordt uitgevoerd en dat tot 

die tijd niet meer langs de bomen wordt gereden, noch enig andere activiteit binnen de 

kroonprojectie wordt verricht.  

Artikel 3.6.1.11, lid 4, sub a t/m d biedt volgens de Bomenbond alle benodigde aanknopingspunten 

voor handhavend en vooral ook voortvarend optreden langs deze lijn. 

De Bomenbond vraagt u daarom met spoed handhavend op te treden en met het bedrijf overeen te 

komen dat per omgaande werkzaamheden in de directe omgeving van de bomen worden opgeschort 

en een extern bureau opdracht wordt gegeven voor 

 * een gedegen opname van de toegebrachte schade aan de vijf bomen,  

*  een oordeel welke van de bomen te behouden zijn,  

*  een behandelplan dat nodig is voor dat behoud,  

*  alsmede voor aan te brengen beschermingsmaatregelen bij voortzetting van de werkzaamheden, 

en dat deze werkzaamheden pas kunnen worden hervat nadat de resultaten van dit onderzoek 

bekend zijn en de door het bureau benoemde aanbevelingen zijn opgevolgd. 

 
 

Hoogachtend 
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