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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording schriftelijke vragen aan college, Status van bomen 
en boomspiegels op de Binnenweg.  
 
AANLEIDING 
Op de website van Heemstede is het mogelijk om als inwoner een boomspiegel te 
adopteren. Een boomspiegel met groen en planten helpt de natuur, is de 
argumentatie. De boomspiegels op en rondom de Binnenweg zijn echter niet van 
groen en ook op andere plekken in Heemstede zijn boomspiegels (te) klein. 
Boomspiegels hebben een aantal voordelen: wortels kunnen meer voeding, lucht 
en water opnemen. Hierdoor blijven bomen sterk en gezond.  Ook heeft het 
positieve effecten op watermanagement, omdat water door de grond wordt 
opgenomen.  
 
Het is belangrijk dat een boom gezond blijft en niet vervangen hoeft te worden. 
Vaak als een boom vervangen moet worden, kan dat niet op dezelfde plek. Dit leidt 
tot onbegrip van bewoners en kan leiden tot meer hittestress in buurten. Het is 
daarom belangrijk om in te zetten op preventie, juist met de extremer wordende 
weersomstandigheden, zodat Heemstede groen blijft. 
 
VRAGEN 
1) Welk belang hechten de wethouders Stam en Grummel aan gezonde 

boomspiegels? 
2) Zijn er risico’s aan de vormgeving van de huidige boomspiegels in en rondom 

de Binnenweg? 
3) Indien er risico’s zijn, accepteert het college deze? Of wordt er actie 

ondernomen om de boomspiegels aan te passen? 
4) Wat zouden de evt. kosten zijn om de boomspiegels te vervangen en waar 

mogelijk uit te breiden? 
5) Waarom legt het college de verantwoordelijkheid voor een gezonde 

boomspiegel, door middels van adopteren, bij de inwoners? Hoe ziet het 
college haar rol hierin? 

6) Komt er een visie vanuit de gemeente op gezonde boomspiegels? 
 
BEANTWOORDING 

1. Het college hecht veel waarde aan bomen en een goede groeiplaats voor 
bomen. Er is geen eenduidige definitie van een ‘gezonde boomspiegel’. 
Bomen passen zich aan in de conditie waarin ze staan, waarbij ze in 
verschillende typen boomspiegels kunnen functioneren. Een gezonde 
groeiplaats voor een boom is belangrijk. Zo wordt bij herplant van nieuwe 
bomen rekening gehouden met de omvang van de groeiplaats, boven- én 
ondergrondse ruimte (wat verder gaat dan alleen de omvang van de 
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boomspiegel). Waar mogelijk worden boomspiegels van bestaande bomen 
groter gemaakt en bomen worden vaker in een groenplantsoen geplaatst 
in plaats van in aparte boomspiegels. Er wordt  rekening gehouden met 
voldoende ondergrondse ruimte zodat een gezonde boom kan 
ontwikkelen. 

2. De boomspiegels in en rondom de Binnenweg vormen geen ‘direct’ risico 
voor de bomen die erin staan. Op de lange termijn kunnen de gesloten 
boomspiegels een risico geven, hierop wordt actie ondernomen (zie 
beantwoording vraag 3). Dat deze bomen anders ontwikkelen dan in een 
open veld (een volledige vrije groeiplaats) is een onontkomelijk feit. Bomen 
passen zich aan in de conditie waarin ze staan. Ze worden wellicht niet zo 
oud en omvangrijk in een boomspiegel in de Binnenweg als in een open 
veld, maar ze handhaven zich goed. Ze dragen ook bij aan hun omgeving. 
Juist in een versteende omgeving is de aanwezigheid van bomen extra 
belangrijk. 

3. Het college accepteert de lange termijn risico’s niet. Daarop wordt actie 
ondernomen. Een mogelijke oplossing is om de huidige vulling weg te 
hakken en vervangen door schelpen. 

4. Dit moet (per locatie) worden uitgezocht. 
5. Sinds de jaren 90-tig kunnen Heemstedenaren boomspiegels adopteren 

door vragen van bewoners om het te mogen onderhouden. De gemeente 
houdt altijd de eindverantwoording. Een gezonde groeiplaats is niet 
afhankelijk van adoptie. Adopteren van een boomspiegel zorgt voor extra 
bewustwording in belang van groen(onderhoud) onder de inwoners. Het 
draagt ook bij aan een divers straatbeeld en geeft de mogelijkheid een stuk 
groen te onderhouden voor mensen die dit niet hebben of hier intrinsieke 
waarde in zien. 

6. Er is aandacht voor groeiplaatsen van bomen, waaronder boomspiegels. 
Dit is ook onderdeel van een te houden evaluatie van het kapbeleid. Deze 
evaluatie wordt komende maanden afgerond en voorgelegd ter bespreking 
in de raadscommissie. Na de evaluatie volgt de actie om eventuele nieuwe 
uitgangspunten voor groeiplaatsen van bomen vast te leggen in (nieuw) 
beleid. 


