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ONDERWERP 
Vervangen bomen Vrijheidsdreef - vrijgeven voor inspraak 
 
 
SAMENVATTING 
Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2015 heeft de raad besloten alle 
kastanjebomen van de Vrijheidsdreef te kappen en een vervangingsplan op te stellen voor 
nieuwe aanplant in het najaar van 2016. 
  
Voorgesteld wordt het ontwerp voor de nieuwe bomen van de Vrijheidsdreef vrij te geven 
voor inspraak. Er is keuze uit twee ontwerpopties en ook inspraak mogelijk op de nieuwe 
boomsoort(en). Voorgesteld wordt gebruik te maken van een enquête.  
 
Op basis van een motie van de raad wordt voorgesteld de mogelijkheid te bieden een 
nieuwe boom aan de Vrijheidsdreef te adopteren. Via de enquête wordt de interesse 
geïnventariseerd. 
 
 
BESLUIT B&W 
1. Het ontwerp voor de nieuwe bomen van de Vrijheidsdreef vrij te geven voor inspraak;  
2. Voor de inspraak gebruik te maken van een enquête; 
3. De mogelijkheid te bieden een nieuwe boom aan de Vrijheidsdreef te adopteren;  
4. Dit voorstel voor te leggen aan de Commissie Ruimte om deze in de gelegenheid te 
stellen haar zienswijze te geven (B-stuk). 
 
 
INLEIDING 
Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2015 heeft de raad besloten: 
1. Alle kastanjebomen van de Vrijheidsdreef per direct te verwijderen en indien de flora- en 
faunawet ons ertoe verplicht dit gefaseerd uit te voeren en tevens een vervangingsplan op te 
stellen voor nieuwe aanplant in het najaar van 2016;  
2. Een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het kappen en opnieuw aanplanten 
van bomen aan de Vrijheidsdreef. 
 
Op 2 oktober 2015 is een persbericht verstuurd waarin de kap van de kastanjebomen is 
aangekondigd. Hierin is een oproep gedaan suggesties te doen voor nieuwe boomsoorten 
en voor hergebruik van het kastanjehout. In totaal zijn veertien reacties binnengekomen. 
Deze zijn als bijlage toegevoegd.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2015 heeft de raad de motie  ‘Heemstede 
omarmt de Vrijheidsdreef’ aangenomen. De raad verzoekt het college boomadoptie voor de 
Vrijheidsdreef mogelijk te maken, de mogelijkheden te onderzoeken en de raad te 
rapporteren over een voorkeursscenario. 

 
 

MOTIVERING  
1. Ontwerp 
1.1 Twee opties voor het ontwerp 
De Vrijheidsdreef is beplant met vier rijen bomen. Voor de nieuwe beplanting stelt het 
college twee opties voor. 
- Optie A. Alle bomen van één soort.   
- Optie B. De middelste twee rijen bestaande uit één boomsoort en diverse soorten aan de 
buitenste twee rijen.  
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Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is optie A het meest voor de hand liggend.  Dit geeft ook de 
beste laanbeleving. Vanuit ecologisch oogpunt wordt optie B aangeraden. Diversiteit maakt 
de bomen vaak sterker en het beperkt bovendien de kwetsbaarheid als één van de 
boomsoorten onverhoopt aangetast wordt door een boomziekte. Vanaf de zijkant gezien is 
het beeld bij optie B gevarieerd: verschil in grootte, vorm, kleur. 
Meer diversiteit dan optie B wordt niet voorgesteld. Het college acht het wenselijk minimaal 
de middelste twee rijen (de hoofdlaan) van één soort te beplanten in verband met het 
historische karakter van de laan.  
 
1.2 Keuze uit twee boomsoorten bij optie A 
Bij optie A, waarbij vier rijen van dezelfde boomsoort worden aangeplant,  kan worden 
gekozen uit twee boomsoorten: beuk of linde. 
Naar aanleiding van het persbericht in het najaar van 2015 zijn behalve deze twee soorten 
ook andere boomsoorten voorgesteld, zoals de rode esdoorn, eik, plataan, fruitbomen en 
walnoot. Deze soorten zijn in overweging genomen, maar het college heeft de voorkeur voor 
een grote sterke inheemse boomsoort, vooralsnog vrij van ziektes en plagen, die aansluit bij 
het natuurlijke karakter van Groenendaal. Vandaar dat de keus beperkt is tot beuk en linde.  
 
1.3 Keuze uit meerdere boomsoorten voor de buitenzijde bij optie B 
Bij optie B, waarbij de middelste twee rijen bestaan uit één boomsoort (linde), kan gekozen 
worden uit diverse soorten aan de buitenzijdeAnders dan bij optie A wordt één boomsoort 
voorgesteld voor de hoofdlaan  De beuk is niet geschikt om in combinatie met andere bomen 
te planten. De bomen aan de buitenzijde hebben dan te weinig kans goed te groeien. Voor 
de boomsoorten die aan de buitenzijde worden aangeplant is  veel variatie mogelijk namelijk: 
eik, beuk, walnoot, rode esdoorn, treurwilg en/of tamme kastanje. Ook kunnen deelnemers 
hier zelf nog andere soorten voorstellen. Het ontwerp van de buitenste rijen (vaste structuur 
of meer in groepen) wordt later bepaald, mede op basis van de gekozen boomsoorten. 
 
1.4 Een goede groeiplaats is van groot belang  
Voordat  nieuwe bomen worden aangeplant is het wenselijk grondverbetering toe te passen. 
Oude stronken en wortels worden grotendeelsverwijderd. De huidige grond is waarschijnlijk 
behoorlijk uitgeput en wordt deels vervangenEen belangrijk deel van de kosten wordt 
uitgegeven aan grondverbetering belangrijk voor een goede ontwikkelingen van de nieuwe 
laanbomen. Meerdere externe partijen worden gevraagd een advies te geven over de 
grondverbetering. Het advies kan eventueel nog van invloed zijn op het ontwerp en de keuze 
van de nieuwe boomsoort(en).   
 
2. Inspraak via een enquête  
Veel inwoners voelen zich sterk betrokken bij de Vrijheidsdreef. Het college stelt voor 
inwoners via een enquête uit te nodigen hun mening te geven over het ontwerp en de 
boomsoort(en) gedurende de inspraakperiode. De enquête wordt op de gemeentelijke 
website gepubliceerd. Hierdoor is het eenvoudig voor inwoners om hun voorkeur kenbaar te 
maken en wordt participatie gestimuleerd. Een concept versie van de enquête is bijgevoegd. 
Het college heeft geen voorkeur voor één van de opties of boomsoorten. De uitslag van de 
enquête is belangrijk voor de uiteindelijk keuze. Het is echter mogelijk dat er stemmen 
opgaan voor een alternatief ontwerp of andere boomsoorten. Dit wordt dan serieus 
overwogen, maar is niet bepalend. De uitslag van de enquête is niet bindend. Het college 
bepaalt – na afweging van alle argumenten - de uiteindelijke keuze. 
 
3. Motie  ‘Heemstede omarmt de Vrijheidsdreef’  
3.1 Adopteren van een boom wordt mogelijk gemaakt 
Op verzoek van de raad (zie motie) wordt de mogelijkheid geboden een nog aan te planten 
boom aan de Vrijheidsdreef te adopteren. Degene die van deze mogelijkheid gebruik maakt 
ontvangt een tastbare herinnering (certificaat) van de boom en wordt betrokken bij de 



Collegebesluit 
 Collegevergadering: 9 februari 2016 

670221  3/4 

aanplant hiervan. De adoptie wordt digitaal geregistreerd. Het college stelt voor de kosten 
voor de adoptie van één boom gelijk te stellen aan de inkoopprijs van de boom. De prijs van 
een nieuwe boom bedraagt ongeveer € 500. Via de eerder genoemde enquête wordt de 
interesse in de boomadoptie geïnventariseerd.  
 
3.2 Aanplant van relatief grote nieuwe bomen is wenselijk 
De raad vindt het wenselijk dat de nieuwe bomen bij aanplant in diameter zo groot mogelijk 
zijn. Ook enkele bewoners hebben dit verzoek geuit. De extra kosten die dit met zich 
meebrengt kunnen mogelijk worden gegenereerd door boomadoptie.  
Interne en externe boomspecialisten adviseren een niet te grote maat nieuwe bomen te 
planten. Een stamomtrek van 30-35 centimeter is de beste maat om aan te planten. Dit is 
aanmerkelijk groter dan de maat bomen die standaard worden aangeplant. Mogelijk kan dit 
nog iets groter (35-40 of 40-50).Een grotere maat wordt niet geadviseerd omdat die bomen 
vaak veel meer moeite hebben zich te vestigen en dan minder snel ontwikkelen. Het verschil 
in afmeting zal binnen enkele jaren zijn ingehaald zijn.  
 
 
FINANCIËN 
De raad heeft een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van alle 
kastanjebomen plus boomstronken, de grondverbetering en de nieuwe aanplant. Dit budget 
lijkt vooralsnog toereikend. 
Extra inkomsten door boomadoptie worden aan het projectbudget toegevoegd.  
 
 
JURIDISCH KADER 
- Omgevingsvergunning en flora- en faunawet 
Op grond van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden is voor het rooien 
van houtopstanden een aanlegvergunning nodig, zijnde omgevingsvergunning voor de 
activiteit aanleggen. De ontheffing van de flora- en faunawet haakt aan bij de 
omgevingsvergunning. De procedure voor deze ontheffing loopt bij een afdeling van het 
ministerie van Economische Zaken.. 
 
 
PLANNING/UITVOERING 
De planning is om de nieuwe bomen in het najaar van 2016 aan te planten. De verlening van 
de omgevingsvergunning is het meest bepalend voor het halen van deze planning. 

 maart april mei juni juli aug sept okt nov dec jan 

Commissie ruimte – vrijgave voor 
inspraak (10 maart) 

 x           

College – vrijgave voor inspraak      x           
Inspraak (4 weken)   xxxx          
Informatiebijeenkomst - inloop     x          
Verwerken reacties        x x         
College – concept DO      x         
Commissie Ruimte – concept DO 
(16 juni) 

    x        

College – vaststellen ontwerp             x        
Verlenen omgevingsvergunning 
(+ bezwaartermijn) 

       x 
   xx 

 
xxxx 

    

Voorbereiding uitvoering 
(aanbesteding) 

    xxxx xxxx xx     

Kappen kastanjebomen        xx    
Grondverbetering            xx  xx   
Aanplant nieuwe bomen              xx xx   
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COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
Dit collegevoorstel wordt als discussiestuk aan de Commissie Ruimte voorgelegd.  
De Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal wordt persoonlijk ingelicht over dit 
collegevoorstel, evenals  iedereen die eerder al een suggestie heeft gedaan voor nieuwe 
boomsoorten. 
 
Zoals beschreven wordt voorgesteld gedurende de inspraakperiode een enquête te 
publiceren. Deze wordt expliciet via de gebruikelijke kanalen aangekondigd 
(HeemstedeNieuws, website, persbericht, sociale media). Ook wordt een inloopbijeenkomst 
georganiseerd waar men een toelichting kan krijgen op dit voorstel. Er wordt een 
inspraakperiode van 4 weken gehanteerd.  
 
 
BIJLAGEN 
Kenmerk 662876 Motie Heemstede omarmt de Vrijheidsdreef 
Kenmerk 670353 Reacties op kappen en nieuwe aanplant Vrijheidsdreef - anoniem 
Kenmerk 670230 Enquête Vrijheidsdreef - concept 
  


