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Wij zijn enthousiast over de vele initiatieven voor de vergroening van bepaalde wijken in 

Groningen. De rol voor de biodiversiteit en het aanplanten van bomen zijn welkome 

verbeteringen in het groenbeleid van de stad. We zijn blij dat de gemeente plannen heeft voor 

het beschikbaar maken van informatie op de website, zoals over de aanplant en de kap van 

bomen en het totale aantal bomen. Voordat zo’n plan een echt positieve impact kan hebben 

en kan leiden tot een echt duurzame groene stad, wil ik echter 3 kritische facetten benoemen 

die ontbreken in dit Vitamine G plan  

1. Behoud en bescherming van volgroeide bomen en bestaande naamloze groene 

gebieden 

Ten eerste wil ik het hebben over een verbeterd behoud en bescherming van bestaande 

waardevolle bomen. Er is in het plan bijna niets te vinden over het behoud en de bescherming 

van bestaande groene gebieden, van naamloze parken zoals het Driebondsbos en bestaande 

volgroeide bomen. We weten uit wetenschappelijke studies (Nowak) met behulp van 

instrumenten zoals iTreeTools dat volgroeide bomen ongeveer 70 tot 100 maal waardevoller 

zijn voor het milieu in de stad dan nieuw aangeplante bomen. We weten ook dat we middenin 

een klimaatcrisis verkeren en dat de komende 10 jaar zeer kritisch zijn voor het dempen van 

de negatieve effecten. Momenteel wordt ieder jaar een groot deel van deze volgroeide bomen 

in de stad, ook gezonde bomen, zonder duidelijke reden gekapt. We ervaren een gebrek aan 

de nodige behoedzaamheid binnen VTH, waar bijna altijd vergunning wordt afgegeven voor 

bomenkap zonder een behoorlijke onderbouwing. Dit moet veranderen. Het stadsbos in 

Groningen bestaat zoals wij het inschatten uit meer dan de helft volgroeide bomen. Deze 

bomen moeten beter worden beschermd. 

In verband hiermee moet de vervanging van zieke volgroeide bomen niet, zoals nu gebeurt, 

de eerste aanpak zijn. We hopen eigenlijk op meer aandacht voor zorg en genezing van zieke 

bomen met bestaande methoden zoals het opwarmen van kastanjebomen, of het injecteren 

met allicine, in plaats van onmiddellijke kap. De toekomstige milieu-omstandigheden zullen 

alleen maar slechter worden door klimaatextremen. We moeten onze verwachtingen bijstellen 

en behoudender optreden bij afwegingen met betrekking tot de voor- en nadelen en risico’s 

van zieke bomen. Bomen worden te makkelijk verwijderd bij het eerste teken van 

veroudering of ziekte. Behandeling van deze bomen zou vaker overwogen moeten worden, 

voordat er wordt overgegaan tot kap. Onder de vele populieren en wilgen die onlangs zijn 

gekapt in Lewenborg bevonden zich tientallen gezonde bomen. Deze bomen zijn veel te 

vroeg gekapt, alleen maar vanwege het ongefundeerde algemene geloof dat alle populieren en 

wilgen vanaf een bepaalde leeftijd moeten worden geveld. Dit is rampzalig voor de 

biodiversiteit ter plaatse, zoals de vogel- en vleermuispopulaties. Wij pleiten voor een 

zorgvuldiger, individuele beoordeling van zulke bomen. 

2. In kaart brengen van bestaande groene gebieden met doelen voor de toekomst 

Als je wilt dat een groenplan succesvol is, moet het de volgende kernpunten bevatten: het 

opmeten en in kaart brengen van bestaande groene gebieden, van boomkroonbedekking en 



van de locatie van volwassen bomen. Dan moet er een plan komen voor de bescherming van 

deze gebieden, daar stedelijke ontwikkeling onophoudelijk doorgaat. Momenteel worden 

naamloze groene gebieden zonder veel protest of debat in de raad aangekocht, zoals is 

gebeurd met de honderden bomen (waaronder vele monumentale bomen) die zijn weggehaald 

voor het bouwproject van de Dilgt in Haren. De toenemende privatisering van wat eens 

openbaar groen was moet worden teruggedrongen, zodat er in de toekomst ruimte is voor het 

opkweken en het behoud van stadsbomen. We stellen voor deze groene gebieden in kaart te 

brengen en in de toekomst wettelijk te beschermen. 

3. Financiering van boomverzorging in de toekomst 

Tenslotte, er is sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw flink gesnoeid in de budgetten 

voor het onderhoud van stadsbomen en het inhuren van expertise. Dit heeft de afgelopen 

jaren geresulteerd in wanbeleid met betrekking tot onze stadsbomen, met name onze 

monumentale bomen, die zijn beschadigd door slechte en agressieve snoeitechnieken. In de 

zeventiger jaren van de vorige eeuw waren er plotseling financiën beschikbaar voor de 

aanplant van nieuwe bomen. Deze bomen zijn nu grote, monumentale bomen, waardevol 

voor het milieu en de ecologie in de stad. Als deze bomen in het verleden niet goed waren 

onderhouden, dan zouden ze er nu niet meer zijn. Zonder goede voorzieningen voor 

toekomstig onderhoud leven bomen niet lang. Daarom moet er in plannen voor nieuwe 

aanplant een lange termijn voorziening voor toekomstig onderhoud worden opgenomen. 

Daarnaast moet de juiste expertise worden ingehuurd voor de bescherming van volwassen en 

oude bomen, waarvan er maar zo weinig zijn.  

Dank u voor uw aandacht. 

 


