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Onderwerp
Beantwoording vragen bescherming bomen en heester in langdurige periode van droogte

Geachte heer Tuithof,
Bedankt voor uw brief die u namens het bomenpanel aan ons heeft gestuurd. ln uw brief
stelt u vragen over de beleidsmatige bescherming van bomen tijdens langdurige perioden
van droogte. U heeft van de griffie reeds een email ontvangen waarin soortgelijke vragen van
mevrouw Van der Kolk (SP) door het college zijn beantwoord.

vraagt of er beleid is om kwetsbare bomen en heesters te beschermen in perioden van
langdurige droogte en of dit beleid niet aangepast of uitgebreid dient te worden om de
schade te beperken.
U

Door in het plantseizoen (oktober-april) te planten is watergeven in principe, onder
'normale' omstandigheden niet nodig. Tijdens langdurige periode van droogte worden
bomen en beplanting jonger dan twee jaar extra in de gaten gehouden en indien nodig
voorzien van water. Daarnaast worden ook de oudere bomen en beplantingen gemonitord op
hun behoefte aan extra water.
Toch is bijna niet te voorkomen dat schade optreedt als gevolg van extreme droogte. Het
uitgangspunt is dit tot redelijke proporties terug te brengen. De ervaring die wij dit jaar
hebben opgebouwd met het geven van extra water en de mate van schade die op is getreden
als gevolg van de extreme droogte nemen wij mee bij een volgende langdurige periode van
droogte.
Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord,
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

Taco Noordenbos
Manager Feheer Openbare Ruimte
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