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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
 
Samenvatting 
Laanstructuur Dorpsdijk in centrum Rhoon 
 
Informeren dat het college toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van een 
nieuwe laanstructuur aan de Dorpsdijk in het centrum Rhoon, tussen het 
Strawinskiplein en de Rijsdijk. En heeft ingestemd met het kappen van de bestaande 
bomen langs de Dorpsdijk, tussen het Strawinskiplein en de Rijsdijk. 
 
Laanstructuur 
In het centrum van Rhoon is gestart met de revitalisatie van het centrumgebied, 
conform het door u op 26 februari jl. vastgestelde inrichtingsplan. Ter voorbereiding op 
de werkzaamheden zijn in het centrum verplantbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door 
Bomenwacht Nederland en Cobra boomadviseurs bv. In deze onderzoeken is de 
conditie van de bomen aan de Dorpsdijk tussen de Werkersdijk en de Rijsdijk 
meegenomen (zie hiervoor de rapportages in de bijlage). 
De resultaten van deze onderzoeken hebben ertoe geleid het wensbeeld t.a.v. het 
groen op dit wegvak nader te bekijken.  
 
Riool Dorpsdijk 
Tijdens de technische uitwerking van het aan te leggen riool in de Dorpsdijk tussen de 
Werkersdijk en het Strawinskiplein is gebleken dat het technisch gezien noodzakelijk is 
ook het riool tussen de Werkersdijk en de Rijsdijk te realiseren. Deze werkzaamheden 
zijn opgenomen in het bestek Revitalisatie Centrum Rhoon, samen met de vervanging 
van het riool aan de Dorpsdijk tussen de Werkersdijk en de Dorpsdijk 131. Deze 
rioleringswerkzaamheden hebben een negatief effect op de conditie van de bomen. 
 
Om op termijn kosten te besparen en overlast te beperken, is het wenselijk 
bovengenoemde werkzaamheden te combineren. De rioolwerkzaamheden voor dit 
deel van de Dorpsdijk starten in januari 2014. 
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Het te behalen effect is: 

· De levensverwachting van de bomen te vergroten (van 5 á 10 en 10 á 15 jaar 
nu, naar 50 - 60 jaar straks). 

· Te voorkomen dat binnen 10 jaar de bestrating op dit wegvak opnieuw moet 
worden opgebroken, vanwege de noodzakelijke vervanging van de bomen en 
de daarvoor benodigde grondverbetering onder het bestaande straatwerk. 

· De laanstructuur aan de Dorpsdijk te behouden en in evenwicht te brengen 
met de bomen die in 2014 worden vervangen aan de westzijde van de 
Dorpsdijk. 

 
Uit inspectie is gebleken dat de huidige bomen aan de Dorpsdijk tussen de Rijsdijk en 
het Strawinskiplein een levensverwachting hebben die verminderd (10-15 jaar) of sterk 
verminderd (5-10 jaar) is. 
Uit inspectie van de bomen blijkt geen van de bomen nog groei te vertonen of maar 
zeer beperkt. Dit blijkt uit een aantal factoren. Bij de bomen met een sterk verminderde 
conditie sterven in de buitenkroon al scheuten af. Bij de bomen waar nog enige groei in 
zit wordt minimale nieuwe scheutlengte aangetroffen. Verder is bij alle bomen sprake 
van wortelopdruk waardoor het trottoir omhoogkomt. Wortelopdruk duidt hierbij op een 
verdichte bodem waardoor wortels de grond niet in gaan of dat er weinig tot geen 
voedsel in de bodem zit (slechte groeiplaats). Hierdoor hebben de wortels zich met 
name oppervlakkig en grillig geworteld. Dit totaal resulteert voor de bomen aan de 
oostzijde van de Dorpsdijk in onderstaande tabel.  
 

Conditie Aantal Levensverwachting 
Normaal 0 > 15 jaar 
Verminderd 5 10 - 15 jaar 
Sterk 
verminderd 

6 5 - 10 jaar 

Zeer slecht 0 < 5 jaar 
Totaal 11  

Verder dient te worden opgemerkt dat met het opbreken van het huidige straatwerk de 
mogelijkheid wordt gecreëerd om grondverbetering toe te passen onder de verharding, 
waardoor een nieuwe gezonde laanstructuur ontstaat. 
 
Doordat in de directe omgeving van de bomen gewerkt wordt, ontstaat er 
gevolgschade. Bij gezonde bomen kan deze gevolgschade, mits beperkt, door de 
boom worden opgevangen. De aanwezige bomen hebben echter een verminderde tot 
sterk verminderde conditie. Dit i.c.m. met het verslechterde wortelgestel en de 
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geplande werkzaamheden zal een zeer negatief effect hebben op de bomen. Met 
name het werken onder de bomen, het verder verdichten van de grond en eventuele 
bronbemaling zal ervoor zorgen dat de conditie verder achteruit gaat. Zelfs bij het 
toepassen van beschermende maatregelen is de kans groot dat een deel en mogelijk 
alle bomen zullen uitvallen en alsnog vervangen moeten worden.  
 
Door het aanbrengen van de grondverbetering te combineren met het rioolwerk wordt 
de overlast voor de omgeving beperkt. Voor het aanbrengen van de nieuwe riolering 
op de nieuwe locatie, wordt het wegvak gedurende langere tijd afgesloten voor 
verkeer. Voor het aanbrengen van de grondverbetering wordt deze periode nauwelijks 
verlengd, aangezien er al grootschalig graafwerk voor het riool nodig is. Het zal voor 
ondernemers in dit gebied moeilijk te aanvaarden zijn dat dit wegvak in relatief korte 
tijd meerdere keren wordt afgesloten. 
 
Mogelijk dat vanuit de bevolking weerstand bestaat tegen het kappen van de bomen. 
De laanstructuur die de gemeente hier nastreeft, heeft in de huidige situatie echter 
geen lange levensverwachting.   
 
De kosten voor het verwijderen van de huidige bomen, het realiseren van de 
grondverbetering, het aanplanten van bomen en het aanbrengen van boomroosters 
worden geraamd op €41.500,=. Uitgangspunt hierbij is dat voor de grondverbetering 
de optimale hoeveelheid kan worden gerealiseerd. Vanwege de aanwezige 
ondergrondse infrastructuur is de verwachting dat de grondverbetering niet volledig 
kan worden aangelegd. 
 
De wijzigingen t.a.v. het groen worden besproken met de Bomenridders en hen de 
noodzaak van de vervanging van de bomen toe te lichten. 
Het advies is tot stand gekomen met medewerking van de groenbeheerders van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte. 
 
Voor het kappen van de bomen is het noodzakelijk een kapvergunning aan te vragen. 
De uitvoering van het werk vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. De 
aanplanting van de bomen zou aansluitend plaats kunnen vinden. Mocht het voorjaar 
laat inzetten, dan kan dit mogelijk nog direct aansluitend aan de werkzaamheden 
worden gerealiseerd. Lukt dat niet dan worden de bomen in het nieuwe plantseizoen, 
november 2014, aangeplant. 
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


