Bijdrage KNNV Ronde Tafel Rv Bomenvervanging
Geachte voorzitter en raadsleden,
'Zeist kiest voor groen', aldus een kop in Algemeen Dagblad van 17 september 2013.
Wellicht voorbarig omdat U uw keuze nog moet maken. Wellicht aan de late kant, gezien de
gezondheidstoestand van veel bomen in Zeist. Het rapport aangaande die gezondheid was
voor velen een schrik en meteen de vraag: Hoe kon het zover komen. Een van de oorzaken
kunt U, kan eenieder, nog steeds zien bij de Panweg. Boven de grond zijn de bomen iets
bijgesnoeid, de stam keurig ingepakt om hem te beschermen tegen beschadigingen door
vrachtauto’s en kranen. Maar daar waar de wortels beginnen is de toekomstige weg op
bepaalde plaatsen vrijwel uitgegraven tot op de stam, wortels kapot getrokken of afgezaagd
en het is duidelijk dat er tot vrijwel aan de stam asfalt zal komen. Er is zo totaal geen
aandacht en zorg voor het ondergrondse deel van de bomen. Niet voor niets hebben we
vaak ingesproken om dit aspect van de bomen onder de aandacht te brengen. Het zijn geen
lantaarnpalen die letterlijk als een paal in de grond staan. Het kan dus kennelijk niet vaak
genoeg worden gezegd: 'Bomen zijn levende organismen die een aantal behoeftes hebben'.
Naar de mens vertaald zijn de bladeren de longen, de stam de bloedsomloop en het skelet
en het wortelstelsel is het darmstelsel. Kennelijk hebben de constructeurs van de wegen
geen oog voor het darmstelsel van de bomen en dat betekent dat ze niet of bijna niet aan
voedsel en vocht kunnen komen. Dat geeft problemen en het zal duidelijk zijn; de bomen
langs de Panweg zullen op termijn een aardige kostenpost gaan worden gewoon omdat er
onzorgvuldig en onnadenkend is gehandeld met name ten aanzien van het wortelstelsel.
Zeist kiest voor groen. Ik hoop dat het voorstel van de Adviesgroep, overgenomen door B &
W ook door U zal worden overgenomen en dat er iets als een Bomenfonds gaat komen.
Eigenlijk heeft U de mogelijkheid daartoe al een zestal jaren geleden aangereikt gekregen.
De heer T. Bade schreef het rapport: 'Het geld groeit op onze Heuvelrug' en stelt helder dat
in gemeenten met veel groen de WOZ waarde 10 % (woningen aan de rand) tot 20%
(woningen in gebied zelf) hoger is dan in gemeenten met weinig of geen groen. Als U dat
bedrag uit de OZB die aan de ligging van Zeist in de groene omgeving van de Utrechtse
Heuvelrug kan worden toegeschreven (gemiddeld 17.1 %) reserveert voor een bomenfonds
dan heeft U jaarbasis volgens Bade een bedrag van ongeveer 500.000 Euro. Als daarmee
nu wordt begonnen levert dat op termijn als vast een bepaalde reserve op om de dan
optredende problemen in ieder geval ten dele op te kunnen lossen.
Zeist kiest voor groen. Maatregelen en voorstellen om tot een oplossing te komen zijn
aangereikt; alleen de raad moet net als B&W een besluit gaan nemen. Zich akkoord
verklaren met de aanbevelingen verwoord in het Adviesrapport : 'Bomen (kleur)rijke dragers
van het Groen in Zeist' zou zeer plezierig zijn.
Zeist kiest voor groen. Ik hoop van ganser harte dat de raadsleden van Zeist het voorbeeld
van B en W zullen volgen. Succes bij de discussie en de besluitvorming in dit voor het groen
van Zeist zo belangrijke agendapunt.
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