
AMENDEMENT 6 van 2022
Verplanten als uitgangspunt

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp ‘Verplanten als ambitie’ indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstel nummer: 3598-2022, behorende bij agendapunt 13 van de raadsvergadering van 3 
maart 2022.

Het amendement luidt als volgt:

Constaterende dat:
• De raad in 2017 een motie heeft aangenomen om de mogelijkheden van een zogenoemde 

bomenmakelaar ter behoud van bestaande bomen te onderzoeken.
• Het voorliggende Bomen Beleidsplan 2022-2037 onder andere als ambitie heeft bestaande 

bomen zoveel mogelijk te behouden en het aantal bomen te vergroten.
• Het verplanten van bomen bijdraagt aan de ambitie bomen zoveel als mogelijk te behouden.

Overwegende dat:
• Door met de juiste partners samen te werken verplanting van bomen weinig tot geen extra 

inzet van gemeentelijke middelen hoeft te betekenen en daardoor goed binnen de bestaande 
(financiële) kaders past voor het voorliggende Bomen Beleidsplan 2022-2037.

• Het verplanten van bomen, struiken en zaailingen een meer duurzame en circulaire 
handelswijze is dan het vernietigen van bomen en deze vervolgens te vervangen door 
nieuwe gekweekte exemplaren.

Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit daarom als volgt te 
wijzigen:

• De passage in het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 op pagina 19: ‘’Bij 
renovatie/reconstructie van de openbare ruimte is behoud van het bestaand aantal bomen 
het uitgangspunt, en als het kan breiden we uit. Indien er gekapt moet worden bij deze 
werkzaamheden dan zal er minimaal hetzelfde aantal bomen worden teruggeplant.’’

Te vervangen door:

‘’Bij renovatie/reconstructie van de openbare ruimte is het uitgangspunt dat reeds aanwezige 
(jonge) bomen, struiken en zaailingen die niet op die locatie kunnen blijven, zoveel als 
mogelijk behouden worden door kansrijke exemplaren uit te (laten) graven en te (laten) 
verplanten op locaties elders, bij voorkeur in de directe omgeving. Is dit deels of geheel niet 
mogelijk, dan is behoud van het bestaand aantal bomen het uitgangspunt, en als het kan 
breiden we uit. Indien er gekapt moet worden bij deze werkzaamheden dan zal er minimaal 
hetzelfde aantal bomen worden teruggeplant.’’
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Toelichting:

Bomen voegen naarmate ze ouder worden steeds meer toe aan de omgeving. Zowel wat betreft de 
esthetiek van de omgeving, als de ecologie en klimaatbestendigheid. Uitgangspunt zou daarom 
moeten zijn dat bomen niet onnodig gekapt en vernietigd worden op het moment dat deze elders 
kansrijk herplant kunnen worden. 

In Nederland zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het verplanten van bomen. 
Zo zijn er verschillende zogenoemde ‘bomenmakelaars’ die zich bezighouden met het inventariseren 
en aanbieden van bomen die op hun huidige locatie niet kunnen blijven staan, maar wel kansrijk 
herplant kunnen worden. Ook zijn er vrijwilligersinitiatieven waarbij jonge bomen en zaaiingen 
worden uitgegraven om elders opnieuw te planten. Een voorbeeld daarvan is MeerBomenNu: 
https://meerbomen.nu/ . Op kleinere schaal samenwerking met inwoners zoeken is ook mogelijk, 
zoals de organisatie Struikroven laat zien: www.struikroven.nu 

Inzet op verplanting hoeft dus niet direct een extra investering van de gemeente of initiatiefnemers 
te betekenen wanneer in een vroeg stadium van een traject de juiste samenwerkingspartners 
worden gezocht. Bovendien biedt het ook een kans aan inwoners om de eigen tuin of omgeving 
gratis te vergroenen wanneer zij zelf jonge bomen en zaailingen kunnen uitgraven, meenemen en 
elders herplanten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recente werkzaamheden van Tennet in het 
Wijkeroogpark in Velsen-Noord. Voordat Tennet het terrein geschikt maakte als werkterrein, hebben 
vrijwilligers samen met MeerBomenNu in het weekend jonge bomen en zaailingen uit staan graven. 
Zo zijn er in totaal 2000 (o.a. iepen, essen, meidoorns en vlier) gered, waarvan een groot deel is 
gebruikt om opnieuw te planten aan de Pontweg: https://www.velsen.nl/planten-bomen-van-start-in-
velsen-noord
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