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Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 7 april 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de kap van bomen vanwege gevaarzetting en 

de herplant daarvan.  

 

Vraag 1 

Hoeveel bomen zijn er in bovengenoemd kader in totaal gerooid? Graag een 

aantal per kern.  

 

Antwoord  

  Na schouw van 
bomen in 2021 
gerooid 

Herplant in het 
kader hiervan 

Na 
stormschade(febr. 
2022) gerooid. 
Mogelijke herplant 
wordt bekeken in 
september 2022 

Drunen 23 29 7 

Elshout 2 1 1 

Haarsteeg 18 14 3 

Hedikhuizen 2 4   
Heusden, 
Vesting 15 7 1 

Nieuwkuijk 2 2 2 

Oudheusden* 31 2   

Vlijmen 52 31 16 

        

Totaal 145 90 30 

 
 Vooral kap van essen en populieren tegen paden/wegen Hooibroeken (Oudheusden) 

 

Vraag 2 

Hoeveel van deze bomen, wederom per kern, worden op dezelfde plaats 

vervangen door een nieuwe boom?  

 

Antwoord  

Zie schema bij vraag 1.  

We planten als het enigszins kan een boom terug. Dat lukt niet altijd vanwege 

parkeerbehoefte die er is, kabels en leidingen in de grond of ruimtegebrek voor 

een gezonde groei van de boom. Het is meestal niet mogelijk om op precies 
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dezelfde plaats een nieuwe boom terug te planten door het ondergrondse 

wortelgestel. Bij het terugplanten van bomen kijken we naar de juiste plek. 

Ons voornemen was om sowieso bomen te herplanten als meer dan 20% van de 

bomen in een straat moet worden gekapt. Dit hebben we overal kunnen doen 

behalve in de Pastoor van Akenstraat in Vlijmen. Hier zijn vier prunussen 

verwijderd. Er was te weinig ruimte om nieuwe bomen te planten.  

De vervanging van ‘losse’ bomen (minder dan 20% van de bomen in een straat) 

vindt op een later moment plaats als dit te combineren is met andere 

werkzaamheden in de straat. Elke gekapte boom blijft geregistreerd.  

 

Vraag 3 

Hoeveel bomen worden vervangen op een plaats elders in de gemeente, andere 

kern of buitengebied, en wat zijn de argumenten voor die keuze?  

 

Antwoord  

We trachten het groen in de straat op hetzelfde niveau te houden of te verbeteren. 

We kiezen dus zoveel mogelijk voor compensatie ter plaatse, zodat elke straat zijn 

groenkwaliteit behoudt. We zijn bezig met de voorbereidingen van 

groencompensaties tegen de kernen aan (Projectenboek Groen). Daar 

compenseren we bomen, die niet terug geplaatst kunnen worden. 

 

Vraag 4 

Welke rol speelt de klimaatadaptatie, met name het aspect hittestress, in dit 

dossier? 

 

Antwoord  

Hittestress of het voorkomen daarvan speelt een rol bij de aanplant van bomen. 

Het is een van de redenen waarom bomen worden herplant. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 


