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Kap oude eik op pleinM

Beste bewoner,
Wij vinden het belangrijk u te informeren over de gezondheid en veiligheid van de bomen in uw straat. Het
spijt ons u te informeren dat de oude eik op het plein ernstig ziek is en op korte termijn moet worden
gekapt. In deze brief leest u wat er precies aan de hand is en wat dit voor u betekent.
Bouw van het Raadhuis
De Quercus robur, oftewel zomereik, is omstreeks 1900 aangeplant. De oplettende Oegstgeestenaar weet
dat in die tijd het nieuwe Raadhuis wordt opgeleverd. Rondom het Raadhuis ontwikkelt zich in die jaren
ook de mooie villawijk Wilhelminapark. Waar de andere eiken in de wijk de laanstructuur kenmerken wordt
deze beeldbepalende boom in het parkje bij de toenmalige vijver aangeplant.
Aantasting schimmel
De eik op het plein is al jaren aangetast door de platte tonderzwam. In het begint leeft deze zwam
onzichtbaar en zonder grote schade aan te richten in de boom. Een gezonde boom kan zich namelijk prima
verweren tegen allerlei schimmels en beestjes die van hem willen profiteren.
Maar dan raakt de boom door een onbekende oorzaak verzwakt en dat is het moment waarop de zwam
toeslaat. In de jaren die volgen tast de zwam in rap tempo de onderkant van de stam aan en verschijnt ook
zijn vruchtlichaam. De aftakeling wordt steeds beter zichtbaar. Er sterven takken af en het lukt de boom
steeds minder goed om nieuw blad aan te maken in het voorjaar.
Daarnaast breekt de zwam de stabiliteit van de boom af, door zich door de wortelkluit heen te vreten. Dit
betekent dat het risico op omvallen groot is en daarom moet de boom worden gekapt.

Boomveiligheidcontrole
Wij hebben de wettelijke zorgplicht om de veiligheid rondom de bomen in Oegstgeest te bewaken. Door
regelmatig onze bomen te controleren voldoen wij aan deze eis. De controle wordt gedaan door een
externe boomspecialist. Ook de eik is regelmatig door hem onderzocht. Om u te laten zien hoe een
boomveiligheidscontrole eruit ziet hebben wij hiervan een kort filmpje gemaakt. Dit filmpje bekijkt u bij de
nieuwsberichten op oegstgeest.nl of via onze pagina op facebook.
Kap uiterlijk in week 20 en aanplant nieuwe boom
De eik wordt uiterlijk in de week van 16 mei gekapt door onze aannemer, M. van der Spek. Het bankje dat
nu om de boom staat wordt even opgeslagen. Als de boom wordt gekapt wordt het verkeer tijdelijk
omgeleid. De omleiding heeft geen gevolgen voor de afval inzameling.
In de herfst of winter van 2022/2023 planten wij een nieuwe eik op het plein. We bereiden de
ondergrondse omstandigheden natuurlijk zorgvuldig voor, zodat de jonge boom een goede start krijgt en
een duurzaam leven tegemoet gaat. Nadat de nieuwe boom is aangeplant wordt ook het bankje terug
gezet.
Geen kapvergunning nodig
Voor het kappen van deze boom hoeven wij nu geen kapvergunning aan te vragen. De uitzondering is
opgenomen in de Bomenverordening 2019, artikel 3 lid 2d en is van toepassing op situaties waarbij een
boomveiligheidsdeskundige heeft vastgesteld dat de boom een toenemend gevaar voor de omgeving vormt
en de gezondheid van de boom niet meer te herstellen is.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer 14 071. Een vraag stellen via ons contactformulier kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,

Leon van Delft
Teamleider dagelijks beheer groen
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