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Geachte fractie van SamenBeverwijk, geachte leden van de raad, 
 
In antwoord op de vragen van de fractie van SamenBeverwijk over bovenvermeld 
onderwerp berichten wij u het volgende.  
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord. 
 
Vooruitlopend op de beantwoording van de vragen wil het college u het volgende 
meegeven: 
Voor het college is groen van groot belang voor een leefbare wijk. Door de 
samenwerking van Woonopmaat, Prewonen en de gemeente bieden zich kansen 
voor een verbetering van de openbare ruimte in zijn geheel. Extra groen en vooral 
bomen maken daar onderdeel van uit. Belangrijk hierbij is dat er een robuuste en 
duurzame groenstructuur in de wijk wordt aangelegd.. 
 
 
1. Hoeveel kastanjebomen dienen er gekapt te worden om de locatie van de 
voormalige school De Wilgenroos geschikt te kunnen maken voor de realisatie van 
33 wooneenheden? 
 
Antwoord: 
Om de plannen zoals gepresenteerd door Woonopmaat te kunnen realiseren 
moeten naar verwachting 11 kastanjebomen worden verwijderd. 
 
 
2. Op welke manier beoogt het college van B&W de kap van deze kastanjebomen te 
compenseren? De bomen hebben flinke kronen. Compensatie van één-op-één met 
kleine stekjes is daarom niet wenselijk. 
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Antwoord: 
In het kader van de herinrichting van delen van de buurt zullen nieuwe bomen 
worden geplant. Bomen in de openbare ruimte planten we conform de standaard 
eisen.  
 
 
3. In hoeverre is er binnen de planvorming nog ruimte om een ontwikkeling tot stand 
te brengen waarbij de kastanjebomen op het perceel worden gespaard? 
 
Antwoord: 
Voor alle aanwezige kastanjes op het plein is geconstateerd dat zij zijn besmet met 
de kastanjebloedingziekte. De toekomstverwachting van de bomen is slecht tot 
matig. De inschatting van de bomendeskundige is dat een deel van de bomen nog 5 
tot 10 jaar zou kunnen blijven staan. 
 
 
4. In hoeverre staat het college van B&W ervoor open om, indien nodig, de 
kastanjebomen op de bovenstaande foto niet te kappen, maar te verplaatsen naar 
geschikte plekken in de buurt? Zo ja, voor hoeveel bomen is het college van B&W 
hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Het college is groot voorstander van het behoud en indien noodzakelijk verplaatsen 
van gezonde bomen. Het verplaatsen van deze kastanje bomen is echter niet zinvol. 
Ten eerste omdat deze te groot zijn om succesvol en duurzaam te verplaatsen en 
ten tweede omdat de bomen ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben.  
 
 
 
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
 
Bijlage(n): geen 
 
 
 
 
 
 


