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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording schriftelijke vragen D66 over (her)planten bomen 
d.d. 5 juli 
 
 
Vraag (her)planten bomen 
 
AANLEIDING 
Bomen spelen een belangrijke rol in de energietransitie: ze slaan o.a. CO2 op; koelen 
straten en het dorp; en bevorderen het welzijn van Heemstedenaren. Het herplanten 
van bomen is in Heemstede niet altijd even succesvol, want bomen worden niet altijd 
herplant op de originele plaats. Dit heeft een nadelig effect op het klimaat van de 
wijk: het wordt warmer, er wordt meer water verdampt en heeft een negatief effect 
op de welzijn. Het is daarom van belang dat er actiever wordt gezocht naar 
oplossingen om te borgen dat elke wijk voldoende bomen heeft en dat bomen 
worden herplant op hun oorspronkelijke plek. Vanaf 4 juli worden er zieke Elzen 
gekapt. Het voornemen is om nieuwe bomen te planten op de bestaande plekken. 
Maar mocht de plek ongeschikt zijn, door kabels en leidingen, wordt gezocht naar een 
alternatieve plek, 
 
VRAGEN 
1) Wat is de stand van zaken m.b.t. (plannen voor) het herplanten van alle gekapte 

bomen? (ook  bijv. Marienhoeven, maar mogelijk ook waar vergunningen zijn 
voor afgegeven) 

2) Welke inspanningen doet de gemeente om ervoor te zorgen dat deze in dezelfde 
omgeving worden geplaatst? Waarom gebeurt dit wel / niet? 

3) Op welke plekken kan er geen bomen worden geplaatst omdat er kabels en 
leidingen liggen? Waarom zijn deze dicht bij groen neergelegd? Hoe worden 
kabels / leidingen in straten weggewerkt, zijn deze gebundeld of verspreid? In 
hoeverre kunnen kabels / leidingen de groene ambities tegenwerken? 

4) Welke ambitie heeft de gemeente de komende jaren m.b.t. het planten van 
bomen? Alleen herplanten of ook nog een actieve bijdrage om klimaatdoelen te 
behalen? 

 
BEANTWOORDING 

1. Binnen Heemstede wordt voor elke verwijderde gemeentelijke boom 
minimaal een nieuwe boom terug geplant, zo mogelijk op dezelfde plaats of 
in de (directe) omgeving.  
Voor particuliere bomen die op de bomenkaart staan of bomen die zich in 
een boomzone bevinden, moet een kapvergunning worden aangevraagd. 
Wanneer deze worden toegekend, wordt wanneer mogelijk en/of wenselijk 
een herplantplicht opgelegd. Let wel; in een boomzone kan het uitdunnen 
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van een bosje nuttig zijn ter verbetering van het groen. Herplant heeft dan 
eerder nadelige effecten voor de ontwikkeling van de individuele bomen 
en/of struiken.   
Voor bijvoorbeeld Mariënheuvel is een groenbeheerplan opgesteld. Dit is op 
14 december 2021 door het college vastgesteld. Hierin is de herplant van de 
bomen opgenomen. 

2. De medewerkers van de gemeente gaan altijd op locatie kijken of herplant 
mogelijk is. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke kabels en leidingen zich 
bevinden op de plek van herplant. Wanneer de locatie zelf niet geschikt is 
voor herplant, dan zoeken onze medewerkers naar een geschikte locatie in 
de (directe) omgeving.  

3. Kabels & leidingen liggen van oudsher verspreid onder rijbaan en stoepen. Op 
locaties waar met name gas- of waterleidingen liggen, is het geregeld niet 
mogelijk / wenselijk een boom te herplanten. Er gaat de komende jaren 
samen met Ruimtelijk Beleid gewerkt worden aan het opstellen van een plan 
voor de ‘ondergrond’, waarin ook huidige of nieuwe kabels en leidingen in 
beeld worden gebracht en de te gebruiken ruimte hiervoor wordt 
gereserveerd, die zo min mogelijk beperkend werken op o.a. de (groene) 
ambities.   

4. Heemstede is een groene gemeente. Zowel gemeente als inwoners willen 
graag verder vergroenen door aanplant van extra groen. Dit doen wij op 
gemeentelijke gronden en wij stimuleren inwoners met het groen inrichten 
van hun tuinen. 
-> Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitgebreide evaluatie van het 
bestaande kapbeleid (vastgesteld in maart 2015). Hieruit zullen conclusies en 
aanbeveling volgen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de update van het 
huidige Groenbeleidsplan (planning Q4 2022). In dit Groenbeleidsplan 
worden de aanbevelingen vanuit de evaluatie kapbeleid en de huidige 
klimaatdoelen actief verankerd. 

 
 


