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Geacht College, 
 
Wij vragen u het onderhoud van de bomen in Delft opnieuw op de agenda te zetten. Op 3 april 
2014 ontving  u van KNNV Afdeling Delfland een brief waarin enkele zaken over het opkronen 
van de bomen of verkeerd snoeien wordt aangekaard. Recent zijn er op verschillende plekken 
bomen gesnoeid. Wij zijn van mening dat er opnieuw te veel bomen worden opgekroond, 
meer dan nuttig of nodig, ten nadele van de bomen en de leefkwaliteit van de buurten en 
straten waar deze bomen een essentiële groenvoorziening vormen. 
 
Wij willen ons sterk maken voor een goed bomenbestand in gemeente Delft. Eigen 
gemeentelijke kennis is daarvoor essentieel, met name om de gemeentelijke ambities zoals 
verwoord in de achtereenvolgende nota’s over dit onderwerp te realiseren. Relevante 
kennisonderwerpen zijn ook verwoord in  het diploma ETW-er (European Tree Worker), bij de 
overwegingen voor het toestaan van kappen en VTA-inspecties. Met klem willen wij u vragen 
om de kennis over bomen te borgen en ook in tijden van bezuinigingen de gemeentelijke 
kennis te continueren en te onderhouden.  
 
Juist in tijden van bezuinigingen is onderhoud cruciaal, want uitgesteld onderhoud pakt in veel 
gevallen duurder uit volgens het Engelse spreekwoord: penny wise and pound foolish.  
 
Bij het evalueren van het bestaande bomenbeleid en het voorbereiden van nieuw groenbeleid 
vragen we aandacht voor de volgende punten van zorg: 

- Onderhoud van de gemeentelijke parken en groenvoorzieningen, zoals het 
Wilhelminapark en het beheer van de Delftse Groene Parels 

- Bomen en de stedenbouwkundige structuur langs de lijnen van de Lanen van Delft, 
- Groeicondities en ziektepreventie, 
- Monumentale bomen, van nu en in de toekomst en herplant in de bestaande 

monumentale opstanden, zoals Voorhofdreef en Buitenhofdreef. 
 
Deze brief wordt geschreven vanuit een constructieve bezorgdheid. Daarom treden we graag 
met u in overleg. In afwachting van uw berichten verblijven we 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Lokale Contactpersonen van Bomenstichting,  
Groei&Bloei/KMTP Afd Delft, KNNV. Afdeling Delfland 
 
P. van der Eijk 
 


