Ideecafé 22 februari – Leidse Donut Coalitie –

Door het bos de bomen weer zien
Onderwerpen in de chat
De inhoud van nieuwe bomenverordening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wat is een 'goede' boom?
Waarom is de stamomtrek vergroot in de nieuwe BV
'Dunnen' kan ook betekenen dat een bosplantsoen parkachtiger wordt, dus onveilig voor
dieren (geen ondergroei, dus geen schuil en nestgelegenheid). Dat lijkt niet de bedoeling
Waarom naast vervangen geen nadruk op bijplanten op open plekken?
Zijn er ook plannen om het bijplanten van waardevolle bomen op private grond te
stimuleren? Of valt dat buiten deze discussie?
Is 50 bomen niet weinig?
En niet gecompenseerd uit het bomenfonds
Alle bomen zijn toch belangrijk om te beschermen, ook de jongere of minder dikke?
Oude, zieke bomen hebben veel holtes, voor vleermuizen, vogels, eekhoorns.
Straks staat de hele stad vol dikke bomen, dat kunnen we niet hebben. De tafel Bomen
over Bomen B heeft al een onderwerp: het idee is om (net als bij het Singelpark) bomen
te verzamelen door inwoners en voor inwoners. Als je een idee hebt dat hierop lijkt of
als je hierover wilt meepraten, kom dan naar Bomen over Bomen B
Hedera rondom bomen wordt ook nog steeds standaard gekapt, daar zouden we ook
anders naar moeten kijken, beheerders denken soms nog steeds dat hedera verstikkend
werkt

De bomenregistratie in de nieuwe bomenverordening:
• Waarom is de groene kaart niet bijgehouden?
• Is er een bomenkaart van Leiden te vinden op de gemeentelijke website? Wat is de
reden voor vervanging van de groene kaart
• Groene kansenkaart is geen bomenkaart
• Heeft de gemeente zicht op welke bomen zich in particuliere tuinen bevinden?
• Kan de gemeente het bomenbestand als open data vrijgeven
• Wat Doen jullie met I-Tree.? Meten en weten, dus I-Tree als hoofdmeet instrument!
• Check verordening op 40% snoei vergunningsvrij, is dat de bedoeling? Meerjarig
bomenplan zodat mensen kunnen voorzien als boom einde leven nadert, open data
bomenkaart
Procedure voor de invoering van de nieuwe bomenverordening:
• Ik wil voorstellen de behandeling van de verordening uit te stellen tot dat de corona
periode achter de rug is. Er zijn veel stukken. Wij kunnen nu niet goed met elkaar
communiceren. Daarom is uitstel noodzakelijk.
• Net rapport van de Rekenkamer gezien. Het niet goed geregeld

•
•
•
•

•
•

Die bijdrage vraagt om goede gesprekken.
Hoe lang uitstel? Lijkt mij van belang een kort uitstel. Ik ben het eens met Ashley North
dat er actie moet worden ondernomen dus niet te lang uitstel.
Uitstel vragen is okay maar dan wel heel goed neerzetten wat voor informatie nog nodig
is om een goeie zienswijze in te dienen
Geen uitstel maar om verlenging verzoeken. / Voor hoe lang dan? 4-6 weken. / Ik
begreep trouwens dat de planning van 8 maart in de commissie bespreken niet meer
geldt. Het is nu eerder april of mei. Mogen we namens alle aanwezig om verlenging
vragen? / Maand / Een maand langer niet n.m.m.
Via je eigen zienswijze brief en via de gezamenlijke brief van de werkgroep
Hoe 'organiseren' we ondertekening van de gemeenschappelijke brief/zienswijze?

Informatiebronnen:
• Bereken de waarde van bomen: https://www.baremedelarbre.fr/ en
https://vng.nl/files/vng/de_baten_van_bomen_resultaten_van_itree_eco_in_nederland.pdf
• https://www.wur.nl/nl/nieuws/Factsheets-over-positieve-effecten-van-bomen-engroen-voor-praktijk-en-beleid.htm
• https://infodisiac.com/trees2/nieuwe_bomenkaart_Leiden.html
Overige oproepen
• Wordt allemaal lid van de Bomenbond Rijnland! / Graag, hoe? / Bomenbondrijnland.nl
• Klimaatmars!

