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Woerden, 5 september 2011 
Betreft: vragen ex artikel 40 Rvo over bomen in Waterrijk 

Geacht college, 

In het villapark wijk Waterrijk plant de gemeente de boomsoort Robinia pseudoacacia 
(variant Bessoniana) aan. Ook zijn en worden de bewoners gestimuleerd om deze boom te 
planten door hen per kavel drie gratis bomen van deze soort aan te bieden. 

De fractie van D66 heeft hierover een aantal vragen: 

1) Bent u het met de fractie van D66 eens dat het de voorkeur verdient, uit oogpunt van 
duurzaamheid, om in principe uitsluitend inheemse soorten te planten? 

2) Klopt het dat reeds nu duidelijk is dat de in Waterrijk geplante Robinia over 30 ä 40 
jaar moet worden gekapt? Acht het college dit passend met het oog op duurzaamheid? 

3) Takbreuk is veelvoorkomend bij deze boomsoort. Zou het niet veiliger zijn voor de 
bewoners en bezoekers van Waterrijk als u een andere boomsoort of variant zou 
kiezen, zeker gelet op de toename van stormen en harde wind als gevolg van 
klimaatsverandering? 

4) De gemeente Heerlen heeft in haar bomenbeleidsplan opgenomen dat de Robinia 
pseudoacacia 'zeer vaak' schade aan het wegdek toebrengt en plant deze bomen niet in 
kleinere woonstraten. Waarom doet u dat wel? 

5) U stimuleert het planten van deze bomen in de tuinen van de bewoners. Op welke 
wijze informeert u de bewoners over de kroondiameter, takbreukrisico's en andere 
eigenschappen? 

6) Welke inheemse bomen zouden naar uw mening voor beplanting in Waterrijk in 
aanmerking kunnen komen, of hadden daarvoor in aanmerking kunnen komen? 

7) Zijn er andere wijken in Woerden waar van gemeentewege deze Robinia's worden 
geplant? 

8) Heeft u bewoners betrokken bij de keuze van bomen die in hun wijk worden geplant 
en zo ja, op welke wijze heeft u dat gedaan? 

Hoogachtend, 
namens de fractie van D66 Woerden, 

Heerd Jan Hoogeveen 


