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Op 17 september jl. heb ik, mede namens een aantal direct omwonenden van de Ravelstraat, bij het 
agendapunt "Marktinitiatief Dorpsdijk 115" ingesproken in uw raadscommissie. Eén van de zaken 
die ik hierbij heb aangekaart, is het grote belang dat het merendeel van de omwonenden hecht aan 
het behoud van de 5 monumentale Platanen. Tijdens de door de projectontwikkelaar AKM 
georganiseerde informatieavond van 26 september is ook dit item ter sprake geweest. Alhoewel ik 
de indruk krijg dat AKM-Projectontwikkeling serieus met deze problematiek wil omgaan, is voor mij 
duidelijk geworden dat het behoud van deze bomen in dit plan sterk wordt onderschat. Vanuit mijn 
persoonlijke inhoudelijke vakkennis wil ik u daarom graag deze problematiek nader toelichten.

Het gaat in totaal om 5 naar schatting bijna 100 jarige monumentale Platanen. De bomen zijn fraai en 
evenwichtig gevormd, lijken bijzonder vitaal en hebben daarom ook zeer veel waarde. 
(Rekenmethode "Raadt.") In feite vertegenwoordigen de 3 zuidelijke exemplaren ook het enige 
robuuste groen in de Ravelstraat.

De 2 exemplaren aan de Groene Kruiswegzijde lijken, wanneer hier deskundig en met beleid mee 
wordt omgegaan, slechts een beperkt risico te lopen.

Over de bedreigingen van de 3 exemplaren nabij de Ravelstraat wil ik het volgende aangeven:
• Bij de Plataan die het meest dichtbij het huidige gebouw van Basita staat, zal de kroon fors 

moeten worden ingesnoeid om het gebouw te kunnen realiseren. Hiernaast lijkt deze boom 
zo dicht bij het getekende gebouw te komen dat voor het aanbrengen van de fundering met 
mogelijke leidingen hierlangs, ook het wortelstelsel zeer fors zal moeten worden ingenomen. 
De ramen en de balkons aan de zuidzijde van het getekende gebouw zullen nagenoeg 
volledig in de schaduw van deze boom komen te staan, hetgeen ongetwijfeld later tot veel 
ergernis van de bewoners zal gaan leiden. Tijdens de informatieavond werd verder 
aangegeven dat deze boom geen belemmering zou zijn voor de werking van de aan te 
brengen zonnepanelen. Bij dit laatste plaats ik vraagtekens.

• De Plataan nabij de hoek Ravelstraat/Dorpsdijk wordt bedreigd door diep graafwerk voor de 
in-/uitrit van de parkeergarage.

• De Plataan nabij de hoek de hoek Ravelstraat /Debussystraat leek in het plan relatief weinig 
risico te lopen. In het principeplan werd de mogelijkheid om hier 6 parkeerplaatsen haaks op 
de Ravelstraat aan te brengen om meerdere redenen als niet gewenst gezien en in feite 
afgewezen. Tijdens de informatieavond van 26 september werd deze optie echter weer 
plotseling uit de kast gehaald. De stam van deze Plataan werd op de getoonde tekening bijna 
helemaal ingeklemd tussen de parkeerplaatsen. Mijn zorg over het behoud van deze boom 
werd wel erg gemakkelijk afgedaan als "oplosbaar". Er zijn overigens wel (relatief kostbare) 
constructies te bedenken om de schade te beperken.



Al met al worden vooral deze 3 exemplaren door de realisatie van dit project bedreigd. Vaak 
realiseert men zich niet dat de oppervlakte waarin de wortels van bomen zich bevinden in het 
algemeen uitstrekt tot buiten de boomkroon en dat de belangrijke wortels die het water en de 
voedingsstoffen opnemen zich vooral aan de buitenzijde van de kroon (druipzone) bevinden. 
Tekeningdetaillering en onderzoek naar het wortelstelsel van de bomen is essentieel om een reële 
inschatting te kunnen maken of de bomen bij een dergelijke planvorming te behouden zijn en welke 
maatregelen hiervoor dan moeten worden genomen. Anderzijds kan een dergelijk advies ook 
aanpassingen in het project aangeven, om de Platanen voldoende leefruimte te bieden. De praktijk is 
echter vaak dat er voorafgaande aan de bouw en tijdens de bouw halfslachtige maatregelen worden 
genomen, de bomen hun vitaliteit daardoor gaan verliezen, vervolgens dun in blad komen te staan 
en daarna takval gaan vertonen. De bomen gaan dan dood of staan jaren te kwijnen tot men maar 
besluit, omdat ze zo slecht zijn, dat ze maar beter kunnen worden gekapt. De projectontwikkelaar 
krijgt door een dergelijke werkwijze zijn project wel van de grond en de gekapte bomen zijn niet zijn 
probleem meer.
Van dit scenario zou ik graag gespaard willen worden en ik hoop en verwacht dat u zich hiervoor dan 
ook volledig wilt inspannen.

Zowel tijdens de raadscommissie van 17 september als tijdens de informatieavond van 27 september 
heb ik erop aangedrongen om in een vroeg stadium over deze bomen deskundig advies in te laten 
winnen. De projectleider van AKM is hiermee tijdens de informatieavond akkoord gegaan. Het lijkt 
me dat een dergelijk advies onderdeel zou behoren te zijn van de gemeentelijke besluitvorming rond 
dit marktinitiatief en niet achteraf moeten worden gedaan. Opstarten van de opdracht voor een 
dergelijk advies zal dus snel moeten gebeuren. Om dit advies objectief te krijgen zijn, zou het wellicht 
handig zijn de gemeentelijke groenafdeling de realiteit van dit advies te laten beoordelen.

Met een vriendelijke groet,


