
Casus bomen in de 
Velperpoort

Werken met behulp van objectenmethode  
verwerkt inclusief resultaat bewonersgesprek op 12 juni 2016

 Inhoud pagina 2-5 komt voort uit voorbereidende gesprekken met wijkraad en betrokken 
ambtenaren



Objecten van gesprek 

29 bomen met plak 
auto’s parkeren 
parkeerplaatsen met en zonder boom



Parkeerplaatsen

oneven 
zijde

even 
zijde

0 parkeerplaatsen 
zonder boom

50 parkeerplaatsen 
met boom

70 parkeerplaatsen 
zonder boom

0 parkeerplaatsen 
met boom

Objecten-relaties



Parkeerplaats met boom

parkeerplaats zonder boom

modificatie
Rekening houden met 
• eigenaar 
• budget 
• belanghebbenden

Spil-object



mogelijke scenario’s voor 
modificaties van objecten
a) huidige situatie blijft gelijk 
b) 10 bomen rooien 
c) 20 bomen rooien 
d) alle bomen (29) bomen rooien 



Gesprek op basis van 
kennis van objecten

Teksten pagina 7-10 zijn opgesteld op basis van resultaat bijeenkomst 12 juni en resultaat 
online vragenlijst



Resultaten bijeenkomst 12 juni 2016
aanwezig: 
• 8 bewoners,  
• 3 wijkraadsleden (welkomstwoord door voorzitter), 
• 2 (assistent-)gebiedsmanagers (incl. introductie op proces)  
• 1 gebiedsbeheerder groen/grijs tevens budgethouder 
• 1 ondersteuner/procesbegeleider

Presentaties van:
Bewoners over  
• historie over bomen/plak 
• handtekeningen van de straat 
• technische ondersteuning van bomen-expert uit andere gemeente

Gebiedsbeheerder over 
• beleid en kaders rondom bomen  
• biologische aspecten 
• andere aspecten zoals budget, luchtkwaliteit, geluid etc



Uit de middag en de resultaten van het online onderzoek komen geen andere 
objecten die voor modificatie in aanmerking komen naar voren.

Alternatieve scenario’s zijn tijdens gesprek benoemd, erkend werd door 
gespreksdeelnemers dat van deze alternatieve scenario’s de middelen niet aanwezig zijn. 
Ook werd erkend dat deze scenario’s niet tot gewenst resultaat leiden en dat het 
gepresenteerde scenario “rooien van een deel van de bomen” tot beste resultaat leidt. Uit 
toelichting van de eigenaar van de bomen (gemeente Haarlemmermeer) budgethouder 
groen-beheer blijkt dat zelf-beheer van deel van het groen niet leidt tot een verwacht 
financieel voordeel. De budget-variant valt hiermee voorlopig af. Mogelijk vervolg onderzoek 
naar andere wijze van inzet budget kan op later moment opgepakt worden.

auto-(eigenaar)
• was-bon voor wasserette

bomen
• speciale voeding tegen luis 
• sproeien tegen luis 
• zelf beheer (van deel groen)

parkeerplaats
• 1 auto per huis op vaste gemerkte parkeerplaats

Resultaat werken met objecten-methode



Conclusie en samenvatting resultaat
Alle deelnemers aan de bijeenkomst erkennen dat alle bomen weghalen niet 
wenselijk is en niet past in gemeentelijk kaders groen. Verder is het ook 
onwenselijk om alle bomen te laten staan. De alternatieve scenario’s bieden niet 
voldoende oplossing en zijn onduidelijk in verwacht resultaat. De algemene 
opvatting van de deelnemers is dat het beste gekozen kan worden voor 
uitvoering van het scenario “rooien van een deel van de bomen van de 
Velperpoort zonder terugplant nieuwe boom, vrijkomend deel van de straat 
herbestraten voor parkeervakken en resterende bomen meer ruimte geven 
om uit te groeien tot gezonde bomen.”. De budgetbeheerder geeft aan dat dit 
scenario past in budget en binnen (beleids)-kaders en nog dit jaar uitgevoerd 
kan worden. 

Toezegging eigenaar bomen/budgethouder groen:  
• budgethouder zet helft van de bomen Velperpoort op de rooi-lijst, naar 

verwachting vindt rooien plaats in najaar. 
• budgethouder maakt 2 ontwerpen van 2 mogelijke uitwerkingen van de straat/

parkeervakken na het rooien van de bomen. Tekening zijn gereed eind 
augustus. 

• De straat mag uit de twee tekeningen een keuze maken. 
Algemeen 
• De bewoners willen graag dat over aantal jaar de zaak bomen-Velperpoort 

geëvalueerd wordt en dat deze “zaak” op de termijn-agenda wordt gezet. 



De Activiteit 
object van modificatie

• Verwijderen 15 bomen Velperpoort ->in najaar rooien van 15 bomen 
• straat Velperpoort -> herstraten na rooien 
• parkeerplaatsen -> aanpassen parkeerplaatsen aantal plaatsen blijft ongeveer gelijk 
• mogelijk verdwijnen 1-2 parkeerplaatsen ten gunste van meer ruimte overblijvende bomen 
• Resterende 15 bomen Velperpoort -> resterende bomen meer ruimte geven door aanpassing straat 
• Uitvoering Activiteit binnen bestaand budget en beleid

Voor het volgen van de voortgang en nakijken van documenten 
behorende bij dossier “Bomen-Velperpoort”  

zie www.oiax.org/velperpoort

http://www.oiax.org/velperpoort

