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Recent was er veel 'gedoe' over bomen aan de Van Kempensingel. Er was toen een dure ' boom 

effect analyse' gemaakt waaruit bleek dat de bomen niet duurzaam konden blijven staan, met name 

door toenemende schade aan ondergrondse leidingen en aan stoepen. Wethouder Ten Hagen had 

zelf echter aan een groepje actieve burgers toegezegd dat de bomen toch zouden blijven staan. Dat is 

kort na ophef teruggedraaid en de bomen zijn van de Van Kempensingel alsnog omgezaagd. 

 

Vraag 

Is dit plan A dusdanig dat elke nieuw te planten boom niet ooit om redenen van 'stoepen, 

ondergrondse leidingen, riolen of omhooggewerkte wegen' of 'werkzaamheden' zal moeten worden 

verwijderd, is hier ruim voldoende rekening mee gehouden? Is plan A dusdanig ingericht dat er alleen 

nog door stormen, ziekten/sterfte of ouderdom bomen zullen hoeven te verdwijnen? 

 

Antwoord 

Door te besluiten voor een sfeerbeeld bomen wordt deze direct na realisatie het ordenend principe 

langs de Singel. M.a.w. de gekozen groenstructuur is leidend voor de toekomstige inrichting van of 

rond de bermen langs de Singel. De aanleg of aanpassing van andere aanwezige elementen in de 

ruimte (bovengronds en ondergronds) dienen daarop afgestemd te zijn. Het aanbrengen of 

verplaatsen van bijv. een kabel kan dan alleen nog wanneer dit de groenstructuur niet nadelig 

beïnvloed. Door een sfeerbeeld te kiezen beschermt u de nieuwe groenstructuur nog beter.  

 

Het is wel belangrijk te benadrukken dat dit bovenstaande antwoord van toepassing is op het nog 

nieuw te realiseren sfeerbeeld waarover u nog een keuze moet maken. Zodra de keuze is gemaakt 

zullen we het gekozen sfeerbeeld eerst nog technisch uitwerken en een faseringsplan van uitvoering 

maken. 

Zodra dit rond is kan worden gestart met de uitvoering. Wat betekent: het verwijderen van de 

bestaande bomen en vervangen door nieuwe bomen conform het door u gekozen sfeerbeeld. Zodra 

deze is aangelegd gaat de bescherming van de groenstructuur in. Op dat moment zal aantasting van 

de groenstructuur (waaronder bomen) in principe alleen nog maar kunnen voorkomen als gevolg van 

natuurlijke processen als ziekte, storm of ouderdom. 


