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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
Sinds een aantal jaren gaat de conditie van de bomen langs de Schroeder van 
der Kolklaan, Poortugaal (deel rotonde Albrandswaardseweg naar 
Albrandswaardsedijk) sterk achteruit. Een combinatie van in het verleden 
uitgevoerde weg- / rioolwerkzaamheden en essentaksterfte (boomziekte), zorgt 
ervoor dat steeds meer bomen aan het afsterven zijn. Hierdoor zijn er de 
afgelopen jaren al meerdere bomen gekapt en moeten nog meer bomen 
gekapt worden om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Dit in 
ogenschouw nemend, noodzaakt ons naar de toekomst te kijken en de 
vervanging van de laanstructuur. In dat kader is er een vervangingsplan 
opgesteld om de laan in fasen te gaan vervangen en een nieuwe laan te 
realiseren voor de toekomst.   
 
Huidige conditie 
In het deel van de S. van der Kolklaan waar over gesproken wordt, staan in de 
huidige situatie 43 essen, 6 paardenkastanjes en 1 linde. In opdracht van BOR 
zijn deze bomen door Cobra Boomadviseurs onderzocht om de huidige 
kwaliteit in beeld te krijgen. Dit onderzoek heeft het volgende inzichtelijk 
gemaakt: 
 
Conditie Aantal Toelichting Levensverwachting 
Normaal 8 Goede groei, gezond > 15 jaar 
Verminderd 21 Verminderde groei, dood hout 10-15 jaar 
Sterk verminderd 20 Geen groei, veel dood hout 5-10 jaar 
Zeer slecht 1 Bijna dood, gevaar < 5 jaar 
Totaal 50   
  
 
Levensverwachting 
De huidige toestand van de bomen en het beperkte herstelvermogen van 
essen maakt dat de kans nihil is dat de kwaliteit van de bomen zal verbeteren. 
De conditie en kwaliteit van de essen zal de komende jaren verder achteruit 
gaan waarbij meer bomen gekapt moeten worden. Het aantal essen met 
essentaksterfte en de ernst van de aantasting zal zeer waarschijnlijk 
toenemen. De ziekte is daarbij onomkeerbaar waardoor de verwachte 
levensverwachting negatief beïnvloed zal gaan worden.  
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Ook de aanwezige kastanjes zijn aangetast (kastjanjebloedingsziekte) maar de 
oudere bomen (2 stuks) kunnen voorlopig blijven staan. 
    
Beheer en toekomst 
Gezien de staat en de te verwachten achteruitgang moet het beheer bij de 
essen worden geïntensiveerd. Zonder regelmatig onderhoud kan de 
persoonlijke veiligheid en dat van de persoonlijke eigendommen niet 
gegarandeerd worden. Hiervoor is jaarlijkse controle en meerdere visuele 
controles nodig om de toestand van de bomen te blijven monitoren op 
onveilige situaties. Naast inspecties is het nodig om minimaal één, maar zeer 
waarschijnlijk twee maal per jaar onderhoud snoei uit te voeren in verband met 
dood hout. Steeds meer bomen zullen daarbij de komende jaren gekapt 
moeten worden waardoor de laanstructuur uiteindelijk verdwijnt.  
De bijbehorende onderhoudskosten zijn daarbij doorberekend op € 6.000,- per 
jaar aan inzet uren eigen dienst en inhuur van derden. Deze zullen oplopen 
naarmate de essentaksterfte verder uitbreidt. Vanuit een beheer- en 
veiligheidsoogpunt zijn de bomen daarom niet meer duurzaam in stand te 
houden.  
 
Voor de toekomst van het bomenbestand in de S. van der Kolklaan zijn 
meerdere opties onderzocht. Deze zijn o.a. het handhaven van de huidige 
situatie, bomen vervangen naarmate ze weg moeten, geheel vervangen en in 
fasen vervangen. De optie die als beste naar voren komt vanuit beheer-, 
veiligheids- en toekomstperspectief is het gefaseerd vervangen van de bomen 
waar mogelijk. In deze optie worden de bomen vervangen maar dan in een 
tijdsbestek van 2 jaar. Verspreiden over een langer tijdsbestek is mogelijk 
maar levert versnippering op en zorgt voor hogere kosten. Jonge bomen 
worden naast oudere bomen geplaatst waarbij het vele jaren duurt voor er een 
uniform laanbeeld ontstaat. Daarbij worden de jonge bomen onderdrukt door 
de oudere exemplaren waardoor een uniforme laanstructuur niet gegarandeerd 
kan worden.   
 
Uitvoering fase 1 
Fase 1 betreft de vervanging van de bomen aan de parkzijde van de S. van 
der Kolklaan. Hier zijn de bomen in de slechtste staat en kan vervanging 
zonder problemen plaatsvinden omdat er geen kabels en leidingen aanwezig 
zijn. In fase 1 wordt een kapvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd 
voor 28 bomen verdeeld in 25 essen en 3 kastanjes. Betreffende te kappen 
bomen en de locatie kunt u terugvinden in de bijlage: Te kappen bomen. Het 
betreft 26 bomen aan de parkzijde van S. van der Kolklaan + 2 bomen aan de 
woningzijde.  
 
In verband met de geconstateerde essentaksterfte is ervoor gekozen geen 
essen meer op deze locatie terug te planten. Het risico op aantasting in de 
toekomst is hiervoor te groot. Indien de kapvergunning verleent wordt zal de 
nieuwe aanplant bestaan uit 2 soorten iepen. Uit ervaring is bekend dat de 
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gekozen soorten resistent tot nagenoeg niet vatbaar zijn voor de iepziekte. Om 
toch de risico’s te spreiden is gekozen voor 2 soorten iepen. Na realisatie 
zullen er 40 bomen terug geplant worden en blijft 1 kastanje behouden. Start 
werkzaamheden fase 1 staat gepland voor februari 2014. 
 
Uitvoering fase 2 is nog onduidelijk vanwege de aanwezigheid van kabels en 
leidingen aan de kant van de woningen. De mogelijkheden hiervoor worden op 
dit moment nader onderzocht.     
 
Communicatie 
Na inspectie van de bomen heeft er half juli al een tussentijds gesprek plaats 
gevonden met Stichting Bomenridders Albrandswaard. Uit dit gesprek zijn 
geen grote bezwaren gekomen voor een eventueel herstel van de laan. Na 
bespreking in het college is er een 2de overleg geweest met de Bomenridders 
om tot dit plan te komen en om de boomsoorten te bepalen. De Bomenridders 
hebben daarna ingestemd met de plannen en kunnen zich hierin vinden. 
 
Om de omwonenden te informeren vindt er op maandag 16 december om 
19.00 in de kantine van voetbalvereniging Oude Maas een 
bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze avond zullen de conceptplannen 
toegelicht worden. Naar aanleiding van deze avond worden eventuele kleine 
aanpassingen nog verwerkt in het plan. Voor het werk wordt uitgevoerd zal er 
ook nog gecommuniceerd worden via de website van de gemeente en een 
bericht in De Schakel.   
  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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