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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van mevrouw B. Paardekooper
(ingekomen op 28 oktober 2013
en antwoorden door het college verzonden op 23 december 2013)

Schriftelijke vragen inzake behoud bomen Jacobsstraat
Onlangs verschenen berichten in de media (AD, DUIC, Wijk C blog) waarin melding wordt
gemaakt van het kappen van bomen in verband met de herinrichting van de Jacobsstraat. In het
VO staan 19 nieuwe bomen ingetekend, waarvan een deel lindebomen. Het duurt natuurlijk een
paar jaar voordat de nieuwe bomen volwassen zullen zijn en in de tussentijd zal de aanblik
minder aantrekkelijk zijn. Bewoners van wijk C hebben daarnaast juist dringend verzocht om
meer bomen.
Zes van de te kappen bomen staan tegenover de Bijenkorf en worden gekapt om een
symmetrisch profiel van de weg te realiseren. Omdat we zuinig moeten zijn op de bomen in de
stad, en omdat Wijk C sowieso al relatief weinig bomen en groen heeft, vraagt GroenLinks zich
af of het VO niet dusdanig aan te passen is dat ze zes bomen tegenover de Bijenkorf behouden
kunnen blijven en een maximum aantal bomen gerealiseerd kan worden in de heringerichte
Jacobsstraat. Het lijkt erop dat gekozen is voor een 'losgestrooide' bomenstructuur, terwijl
bewoners de voorkeur geven aan zo veel mogelijk bomen en dus liever een aaneengesloten
bomenrij wensen. In het VO is te zien dat nieuwe bomen op vrijwel dezelfde plek staan
ingetekend, alleen staat er nu een rij van 3 in plaats van een rij van zeven.
Vragen.
1.

Is het College met GroenLinks van mening dat het de voorkeur verdient om zo veel
mogelijk bomen op de Jacobsstraat te laten staan, gezien de zeer versteende omgeving in
Wijk C?

Ja, wij delen die mening .
En is het college met ons van mening dat het daarom de voorkeur verdient om in de nieuwe
situatie in totaal meer bomen te hebben dan er al stonden?

Ja, wij streven naar een zo groen mogelijke inrichting.
2.

Op grond van welke overwegingen is gekozen voor de bomenstructuur zoals die is
neergelegd in het VO en welke rol heeft de wens van de bewoners gespeeld om juist meer
bomen te realiseren dan in de oude situatie?

De inpassing van de bomen wordt bepaald door de omvang van de beschikbare openbare
ruimte, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende functies in de straat
en de ondergrondse infrastructuur. Vanaf het begin van het project heeft overleg met
bewoners en ondernemers plaatsgevonden. De algemeen gedeelde wens is om zoveel
mogelijk groen en bomen in de straat te realiseren. Het handhaven van de bestaande
bomen en het bijplaatsen van nieuwe bomen en het op een andere manier vergroenen van
de straat zijn onderdeel van de planuitwerkingen geweest.
In juni hebben wij u geïnformeerd over het IPVE/FO, hierin werd onder andere uitgegaan
van het verplaatsen van 13 van de bestaande Japanse Notenbomen omdat deze in de
nieuwe situatie waarschijnlijk in of dichtbij de rijbaan zouden komen te staan. Deze
bestaande bomen zouden met nieuwe bomen en groenvakken op plekken waar het trottoir
breed genoeg is in het eindontwerp worden opgenomen.
Bij de verdere planuitwerking bleek dat de te verplaatsen Japanse Notenbomen geen goede
wortelkluit hebben kunnen ontwikkelen zodat de kans op een levensvatbare en succesvolle
verplanting klein is. In het ambtelijk opgesteld concept-VO is derhalve voorgesteld deze 13
bomen te kappen en 19 nieuwe bomen aan te planten. Hiervoor wordt een zo groot

mogelijke nieuwe boom voorgesteld.
3.

Is het college bereid te onderzoeken of het ontwerp zodanig is aan te passen dat de zes
Japanse notenbomen tegenover de Bijenkorf kunnen blijven staan?

Ja, gezien de verzoeken van omwonenden voor een groene inrichting met grotere bomen
kijken wij nogmaals naar de mogelijkheden voor het behoud van de bomen ter hoogte van
de Bijenkorf en andere mogelijkheden voor vergroening.

4.

Is het college bereid om samen met de bewoners te onderzoeken hoe conform hun wens
alsnog een maximum aantal bomen kan worden behouden cq bijgeplaatst?

Zie antwoord 3.
5.

Ziet het college tenslotte mogelijkheden om in overleg met omwonenden en andere
belanghebbenden te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn voor vergroening van deze
zeer versteende omgeving?

Zie antwoord 3.

