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Het was al een tijd gaande, maar de laatste maanden lijkt er helemaal een kaalslag in 
gemeente Noordoostpolder te zijn m.b.t. onze bomen. Op diverse plekken wordt er op 
grote schaal bomen gerooid. Bomen aan buitenwegen worden in één keer gerooid, het 
Emmelerbos wordt zwaar uitgedund en langs afritten bij de snelweg is grondig gekapt. 
 
In onze programmabegroting schrijven we hierover het volgende: 
Veel bomen langs buitenwegen zijn ziek. Het verwijderen van deze bomen heeft effect op 
het landschap en op de ecologische waarde van het groen langs de wegen.  
In 2019 maakten wij een visie voor het groen langs buitenwegen. Hiermee kan de 
vervanging vanaf 2020 op een goede manier worden uitgevoerd. 
 
 
 
Vragen: 
 
- Hoe kan het dat deze visie zo lang op zich laat wachten? Wat maakt het zo complex 

hier meer dan twee jaar voor nodig te hebben? 
Antwoord: Het maken van de visie kost inderdaad meer tijd dan wij vooraf 
verwacht hadden. Hij zou in 2019 gemaakt worden, maar wordt in 2020 
afgerond. Dit komt door tijdelijke onderbezetting op de afdeling die deze 
opdracht regelt. Maar het betekent niet dat er daardoor meer gekapt wordt 
en minder herplant dan anders het geval zou zijn. Vanzelfsprekend gaan wij 
zonder visie net zo zorgvuldig met onze beplanting om als mét een visie. 
 

- Is het zo dat we op dit moment alleen bomen rooien, maar niets terugplanten 
(omwille van de nieuwe visie)? 
Antwoord: Nee. Er zijn in het afgelopen jaar ook geen hele rijen bomen 
gekapt. Wel werd af en toe een boom uit een rij gehaald, waarvan de rest 
bleef staan. Het ging dan om een boom die een risico vormde voor de 
veiligheid van de weggebruikers. 
Ook andere terreinbeheerders kappen niet zomaar. Langs de A6 (terrein van 
Rijkswaterstaat en Flevolandschap) is veel gekapt, maar ondertussen ook 
alweer herplant. 

 
- Wat doet de gemeente in de tussentijd tussen noodzakelijk rooien van bomen en 

uitvoering geven aan de visie?  
Antwoord: Ook als de visie klaar is, gaan we niet zomaar grootschalig 
kappen en/of herplanten. Het moment van vervanging van de bomen hangt 
af van het moment waarop veel bomen uit een rij zo ziek zijn dat zij gekapt 
moeten worden. Pas dan wordt die rij aangepakt (gekapt én eventueel 
vervangen door nieuwe bomen). In 2020 kappen wij 536 bomen langs 
buitenwegen. En in 2020 is ook de visie klaar die antwoord geeft op de vraag 
wat een passende nieuwe beplanting is voor die wegen. 
 



- Politieke Unie heeft signalen ontvangen dat bomen op dit moment moeilijk 
verkrijgbaar zijn. Klopt dat? En hoe spelen we hier straks op in met de nieuwe visie? 
Antwoord: Wij hebben nog geen problemen gehad met het bestellen van 
bomen. Maar er zijn inderdaad signalen dat het lastiger wordt. Het kan 
daarom verstandig zijn om bomen te gaan reserveren bij de boomkwekers. 
Dat willen we doen als de visie (incl. vervangingsbudget) is vastgesteld, 
want dan is het gemakkelijker om meerjarenafspraken te maken. 

 
- Is er binnen de visie aandacht voor diversiteit, om te voorkomen dat we over een 

aantal jaren weer gekaapt worden door één specifieke ziekte? 
Antwoord: Ja. Met deze visie zoeken wij de juiste combinatie van 
landschappelijke kwaliteit en weerbaarheid van bomen tegen ziektes. 
Daarbij kijken wij ook naar de ecologische kwaliteit van onze wegbeplanting. 
En wij houden rekening met de verkeersfunctie van de weg. In de afgelopen 
jaren hebben wij een proef uitgevoerd met meerdere boomsoorten langs één 
weg. De resultaten daarvan waren positief. Vanwege het succes willen we in 
die lijn verder gaan. 
 

- Wanneer kunnen we de visie verwachten? En kunnen we na het vaststellen direct aan 
de slag? 
Antwoord: De visie zal in het voorjaar 2020 worden afgemaakt. Dan gaat hij 
ook naar de raad voor vaststelling. Vanaf het plantseizoen 2020-2021 wordt 
hij dan gebruikt bij de kap- en plantwerkzaamheden die dan nodig zijn. 
 

- Staat de gemeente ervoor open om tot uitvoering van de visie inwoners mee te 
nemen, waarom ze (in ieder geval voor het gevoel) meer bomen gekapt zien worden 
dan nieuwe aanplant wordt verwezenlijkt, bijvoorbeeld door om de twee maanden 
een update te geven d.m.v. een persbericht en social media? 
Antwoord: Over kapwerkzaamheden van de gemeente doen wij dat. Er komt 
dan meestal bericht op de gemeentenieuwspagina en via de gemeentelijk 
accounts op social media. Zoals afgelopen woensdag op de 
gemeentenieuwspagina in ’de Noordoostpolder’. 
 
Bij werkzaamheden van anderen (bijv. Flevo-landschap, Rijkswaterstaat, 
provincie, pioniers van de toekomst) gaan wij ervanuit dat die dat zelf doen. 
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