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11 maart 2015 
Onderhoudsstatus bomen gemeente Albrandswaard 
Noël Versteeg 
 
n.versteeg@albrandswaard.nl 
 
139247 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Binnen de gemeente hechten we grote waarde aan een goed onderhouden 
boombestand met gezonde bomen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de kosten. 
De afgelopen jaren is er veel tijd gestoken in het veiliger maken van ons boombestand. 
Het komende jaar is nodig om een extra inhaalslag te maken naar een gezond bestand 
en over te schakelen naar preventief onderhoud. Om objectief en nauwkeurig 
inzichtelijk te krijgen wat de huidige status van ons boombestand is, heeft er in de 
tweede helft van 2014 een veiligheidsinspectie plaats gevonden door een extern 
adviesbureau. De resultaten van deze inspectie willen we met u delen.     
 
KERNBOODSCHAP 
In 2014 zijn 12.548 bomen geïnspecteerd in de gemeente Albrandswaard. Dit betreft 
de bomen langs openbare wegen, parken en begraafplaatsen. Locaties waar de 
veiligheid voor mens, dier of (privé)eigendom in het geding kan komen. Bomen in 
bosplantsoenvakken aan de randen van onze kernen zijn herin nog niet meegenomen 
omdat de veiligheid hier niet direct in het geding is. Uit de inspectie blijkt het volgende: 
 

 12.198 bomen (97,21%) zijn (na uitvoer van onderhoudswerkzaamheden) 
veilig. 

 Voor 123 bomen (0,98%) wordt vanuit veiligheidsoverweging geadviseerd om 
deze te kappen.  

 Voor 227 bomen (1,81%) wordt vanuit beheeroogpunt geadviseerd om deze te 
kappen. Voor deze bomen vindt u in de bijlage nog een nadere uitwerking.  

 Van de 12.198 bomen moet aan 65% onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
worden, liefst binnen een jaar. Dit is meer dan een normale beheer cyclus 
waarin ca. 35% van het bomenbestand onderhouden worden.  
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Voor de aantallen en verdeling van de aantallen in diameters verwijzen we u naar 
bijlage 1: Opbouw bomenbestand. 
 
TOELICHTING 
Binnen de boominspectie zijn de bomen in 3 categorieën ingedeeld:  
 
Veilig 
Dit betreft bomen die na uitvoer van regulier onderhoud duurzaam in stand kunnen 
worden gehouden. Doelstelling is om deze bomen in 2014 (eigen dienst is al gestart in 
december) en 2015 na te lopen en onderhoud aan te plegen. Het betreft hier het 
verwijderen van dood hout, begeleidingssnoei en onderhoudssnoei.   

 
Kap vanuit veiligheidsoverweging 
Dit betreft bomen die deels of volledig afgestorven zijn en een risico kunnen vormen 
voor de veiligheid van mens, dier of (privé)eigendom. Betreffende bomen zijn door o.a. 
ouderdom, verkeerde groeiplaatsinrichting, graafwerkzaamheden door derden, 
renovatie van de openbare ruimte en door ziektes/aantastingen beschadigd. Kap is 
helaas de enige optie. De levensverwachting voor deze bomen is minder dan 5 jaar.  
 
Kap vanuit beheeroogpunt 
De kosten voor onderhoud aan deze bomen wegen niet langer op tegen 
instandhouding. Deze bomen hebben een kapadvies gekregen omdat ze 
afstervingsverschijnselen vertonen (levensverwachting van deze bomen is < 10 jaar), 
er teveel bomen te dicht bij elkaar staan (concurrentie als gevolg van achterstand in 
dunning), onherstelbare snoeiachterstand hebben, door storm beschadigd zijn of 
ziekte/aantastingen vertonen. Groot deel van deze bomen staan ook aangemerkt als 
jaarlijks te inspecteren. Als gevolg van deze inspectie is bij veel bomen vaak ook 
jaarlijks onderhoud noodzakelijk. In vergelijking, bij regulier beheer worden bomen 1 x 
in de 3 jaar geïnspecteerd en onderhoud aan gepleegd. Deze bomen betekenen een 
jaarlijks terugkerende kostenpost voor met name jonge en oudere, slecht groeiende 
bomen (114 bomen hebben een stamdiameter van < 20 cm). Kap en waar mogelijk 
vervanging is op termijn goedkoper dan jaarlijks inspectie en onderhoud uitvoeren.   
 
Wordt kap uitgesteld dan lopen we het risico dat in de toekomst de kwaliteit van het 
hele boombestand achteruit gaat en we meer moeten kappen. Juist de bomen die 
vanuit beheeroogpunt gekapt zouden moeten worden vragen namelijk een 
onevenredig deel van onderhoudsbudget.  
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CONSEQUENTIES 
Om te voorkomen dat het groene karakter en het boombestand achteruit gaan zullen 
de bomen waar mogelijk en noodzakelijk vervangen moeten worden. Dit heeft de 
volgende financiële consequenties: 
 
 Rooien 306 bomen:   +/- €  35.000,- 
 Vervanging bomen:   +/- €147.500,- 
 Uitvoering snoeironde:  +/- €100.000,-  
 
Voor de te rooien bomen dient nog nader onderzocht te worden of ze verwijderd 
worden, vervangen kunnen worden en welke maatregelen exact nodig zijn om de 
nieuwe aanplant duurzaam in stand te kunnen houden. De huidige bedragen betreft 
dan ook een grove raming. Binnen de exploitatiegelden van het groenbudget zijn 
echter onvoldoende middelen om deze investering op te vangen.  
Wij vinden het enorm belangrijk dat ons bomenbestand in de gemeente gezond blijft. 
“Albrandswaard, dorpen tussen groen en stad” is een levend thema. Wij gaan ons tot 
het uiterste inspannen te bezien of wij u kunnen gaan voorstellen vanuit het huidige 
exploitatie-/investeringsprogramma verhardingen dekkingsmiddelen hiervoor 
beschikbaar te stellen. In een op te stellen BBV zal een dekkingsvoorstel verder 
uitgewerkt worden en aan uw raad worden voorgelegd.  
 
VERVOLG 
De resultaten van de bomeninspectie zullen de komende periode buiten nog nader 
getoetst worden. In dit kader zal iedere boom met een kapadvies afzonderlijk worden 
bekeken. Medio 2015 zullen we de gemeenteraad een vervangingsplan en 
dekkingsvoorstel aanbieden. 
 
COMMUNICATIE 
De stichting Bomenridders Albrandswaard is op de hoogte gesteld van de 
onderzoeksresultaten. Met hun is afgesproken dat ze gedurende het 
voorbereidingstraject meegenomen worden om een gedragen vervangingsplan te 
ontwikkelen. In het op te stellen vervangingsplan zal de verdere wijze van 
communicatie worden toegelicht. 
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
Bijlage 1: Opbouw bomenbestand 
 
Bomenbestand Albrandswaard Aantal 
Geïnspecteerd bomenbestand 12.548 
Veiligheidsadvies rooien 123 
Beheeradvies rooien 227 
 
Opbouw veiligheidsadvies rooien: 
 
Stamdiameter (cm) Aantal 

< 20 61 
20 - 30 30 
30 - 50 24 

50 - 100 6 
> 100 2 

 
Opbouw beheeradvies rooien: 
 
Stamdiameter (cm) Aantal 

< 20 114 
20 - 30 31 
30 - 50 33 

50 - 100 5 
Reconstructie 8 

Advies behouden 36 
 


