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Datum collegevergadering 21-4-2015 

Registratienummer Rs15.00381 

Naam raadslid Peter Stam 

Fractie PWZ 

Portefeuillehouder(s) F. Bal 

 
Onderwerp: Uitdunbeleid gemeente Velsen m.b.t. bomen bosschages  

 
Toelichting bij de vragen: 

Op donderdag 26 maart 2015 heeft de heer Piet Paree ingesproken bij de raad m.b.t. bovengenoemd 
onderwerp. De heer Paree heeft tijdens zijn inspraak een aantal vragen gesteld waarop geen antwoord 
is gekomen. Om teleurstelling bij een inspreker te voorkomen en ook om zelf duidelijkheid te verkrijgen, 
heeft de fractie PWZ de volgende vragen. 
 
 
Vraag 1  

Is er een gemeentelijk beleid t.a.v. het uitdunnen van bomen en bosschages. Zo ja gaarne een 
toelichting van dat beleid. 
 
Antwoord vraag 1 

Op basis van gebieds- en vakkennis die binnen de gemeente Velsen aanwezig is worden groenvakken 
uitgedund en gesnoeid. Op basis van de groentechnische staat van de diverse plantsoenen wordt een 
planning gemaakt, waarbij over meerdere jaren alle groenvakken aan bod komen. Dit beheer van het 
openbaar groen is onderdeel van standaard, reguliere onderhoudswerkzaamheden en is als zodanig 
niet in een beleid vastgelegd.  
 
 
Vraag 2 

Wordt er bij het opstellen van een uitdunplan rekening gehouden met de natuurwaarden van het 
betreffende perceel. Zo ja op welke wijze, zo nee waarom niet. 
 
Antwoord vraag 2 

Bij het opstellen van snoei- en uitdunplannen wordt gekeken naar de waarde van de betreffende 
groenvakken. Zowel de groentechnische staat als de natuurwaarde wordt hierin meegenomen. Als niet 
of te weinig wordt uitgedund, groeit het groenvak uit zijn krachten en is er te weinig 
ontwikkelmogelijkheid voor jonge beplanting. Door te weinig uit te dunnen in de onderlaag komt er te 
weinig licht op de grond, die nodig is voor de kruidlaag en jonge beplanting.  
 
 
Vraag 3 

Er is op diverse plekken in de gemeente Velsen rigoureus uitgedund. Liggen aan deze manier van 
uitdunnen bezuinigingen ten grondslag of is dit toch doordacht. Indien doordacht gaarne toelichting. 
 
Antwoord vraag 3 

Het uitdunnen is geen bezuinigingsmaatregel, maar een bewuste onderhoudsmaatregel. Zie hiervoor 
de toelichting bij de foto’s. Er zit een ritme van snoei van de groenvakken met een omlooptijd tussen de 
4 en 8 jaar. Sommige vakken hebben meer aandacht nodig en andere vakken kunnen zich langer 
ontwikkelen. 
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Foto 1/ 2 / 5 en 6. Groenstrook Cotélaan - Kruidbergerweg /  Kruidbergerweg – 
Spanjaardsberglaan / Spanjaardsberglaan- J.T Cremerlaan. 

 

 
Hier is mede gesnoeid op verzoek van diverse buurtbewoners. In de afgelopen 24 jaar is hier 4 keer 
gesnoeid. Naast onderhoudsnoei zijn er een paar slechte bomen uitgezaagd zodat er weer wat meer 
licht op de grond zou komen en de overige bomen zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
 
Foto 3 Burgemeester Rijkenspark. 

 
Dit perceel is gesnoeid omdat het vol stond met prunus, esdoorns en beuken. De onderbeplanting werd 
hierdoor erg slecht. 
De onderbeplanting zal over 3 jaar alweer 1 tot 1.5m hoog zijn en de struiken zullen dan ook hoger zijn. 
Hiernaast zijn ook enkele iele/dunne eiken weggehaald om de andere bomen de mogelijkheid te geven 
zich verder te ontwikkelen.  
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Foto 4 Park  Spaarnberg 
 

  
Hier is een perceel essen afgezet. Door de hoge waterstand staan er veel bomen los. 
In overleg met een ecoloog zijn de bomen afgezet en deze zullen zich net zo gaan ontwikkelen als een 
knotwilg, dit geeft ook weer een diversiteit voor de fauna. Vorig jaar is ook al een gedeelte gedaan. Na 
1 jaar zit er al een meter groei op de afgezette stammen. 
 
 
Vraag 4 

Is het mogelijk te komen tot een soort van klankbordgroep met de buurt/deskundigen alvorens de 
gemeente overgaat tot uitdunnen van een bepaald perceel. Zo ja hoe gaat het college daar dan 
invulling aangeven, zo nee waarom niet. 
 
Antwoord vraag 4 
Zoals bij het antwoord op vraag 1 aangegeven, is er binnen de gemeente Velsen voldoende 
deskundigheid op het gebied van onderhoud van groenpercelen en onderhoudsnoei. Waar specifieke 
kennis te kort schiet wordt deskundigheid van buiten ingehuurd (zie situatie Spaarnberg). Snoei in de 
bebouwde omgeving gebeurt regelmatig op verzoek van en in overleg met bewoners. Het instellen van 
een klankbordgroep heeft in dat licht geen toegevoegde waarde.  
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
 
 
 

 


