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Onderwerp: Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Geachte mevrouw Van Esch,

Uw vragen van 15 augustus 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:

Vragen
1. Leidt het planten van nieuwe bomen, ter compensatie van de kap van een groot aantal 

waardevolle bomen, tot vergelijkbare beeldkwaliteit en opnamecapaciteit (van onder meer 
stikstof)? Zo ja, waaruit blijkt dat en op welke termijn is dat het geval?

2. Waren en zijn de bomen leidend in het plan, conform wat daarover bepaald is in het 
bomenbeleidsplan van de gemeente? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

3. Is er met betrekking tot de aanwezige bomen een inpasbaarheidsonderzoek gedaan? Zo ja, 
waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

4. Wordt een van de doelen van het project, verminderen hittestress, bereikt door bomen te 
kappen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, hoe realiseert u dat doel dan wel? 

5. Bent u ermee bekend dat in het bomenbeleidsplan de beekdalen worden genoemd als 
onderdeel van de hoofdstructuur en dat daarover wordt gemeld dat ‘we […] deze bomen dus 
beschermen, behouden en versterken waar mogelijk’? Zo ja, hoe verhoudt zich dit 
uitgangspunt met de kap van bomen?

Antwoord:

1. Leidt het planten van nieuwe bomen, ter compensatie van de kap van een groot aantal 
waardevolle bomen, tot vergelijkbare beeldkwaliteit en opnamecapaciteit (van onder meer 
stikstof)? Zo ja, waaruit blijkt dat en op welke termijn is dat het geval?

De bomen die gekapt worden zijn niet allemaal even groot en even oud. De vastgelegde CO2, 
het vermogen om fijnstof af te vangen en de opgenomen koolstof uit de lucht varieert en is 
heel moeilijk te kwantificeren. De bomen die ter compensatie worden aangeplant zijn nog 
klein, door hun groei naar volwassenheid zullen ze in de tijd een grotere milieuwaarde krijgen. 
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Op de langere termijn zal dat meer zijn dan de milieuwaarde van de beplanting die we nu 
willen kappen. 

Tijdens het uitgebreide participatieproces is aangegeven dat verruiming van de Dommel 
impact heeft op het huidige landschap. Met name ter plaatse van het aan te leggen winterbed 
wijzigt het huidige beeld. Die omvorming van de Dommel naar een klimaatrobuust beekdal 
levert ruimte om de ecologische verbindingszone door Sint-Oedenrode af te ronden. In het 
beekdal wordt, na beekherstel, ‘dynamisch moeras’ en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ en 
bomen nagestreefd, als ideale inrichting voor de ecologische verbindingszone. Sint-
Oedenrode wordt zo via het Dommeldal passeerbaar.

2. Waren en zijn de bomen leidend in het plan, conform wat daarover bepaald is in het 
bomenbeleidsplan van de gemeente? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

De bomen waren niet leidend in het plan. De hoofddoelstelling van het plan is om overlast en 
schade door hoogwater en overstromingen te voorkomen. Hiervoor krijgt de Dommel een 
zogenaamd “winterbed”. Een 2e doelstelling is het realiseren van een ecologische 
verbindingszone door de kom van Sint- Oedenrode. In het bomenbeleid zijn algemene 
doelstellingen opgenomen voor het bomenareaal in Meierijstad, regels betreffende de 
bescherming van bomen en voor de compensatie bij kap. In dit geval betreft het een afweging 
van belangrijke 3 algemene belangen: waterveiligheid, biodiversiteitsbeleid en bomenbeleid. 
Het betreft in de basis een compromis omdat er slechts beperkt ruimte voorhanden is voor 
alle functies.

3. Is er met betrekking tot de aanwezige bomen een inpasbaarheidsonderzoek gedaan? Zo ja, 
waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

In een eerder stadium in het planproces is een globale scan gemaakt. Op basis van de 
wijzigende functies, consequenties voor “opstuwing”, te realiseren hoogteverschillen 
(ontgraving/ophoging) etc. is er toen vanuit gegaan dat aanwezige bomen niet te handhaven 
waren. Mede omdat er nu meer gedetailleerde uitvoeringstekeningen (tbv 
contractdocumenten) moeten worden gemaakt is opdracht verstrekt voor het opstellen van 
een, meer verfijnde, boom effect analyse/inpasbaarheidsonderzoek. Daaruit moet definitief 
blijken of/in hoeverre bomen behouden kunnen worden.

4. Wordt een van de doelen van het project, verminderen hittestress, bereikt door bomen te 
kappen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, hoe realiseert u dat doel dan wel?

Door verdamping van bomen wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de
hittestress. Ook schaduw van de bomen reduceert hittestress. Bij de uitvoering van het project 
neemt het aantal bomen toe. Ook door toename van infiltratievoorzieningen en vasthouden 
van water neemt de kans op hittestress af.

5. Bent u ermee bekend dat in het bomenbeleidsplan de beekdalen worden genoemd als 
onderdeel van de hoofdstructuur en dat daarover wordt gemeld dat ‘we […] deze bomen dus 
beschermen, behouden en versterken waar mogelijk’? Zo ja, hoe verhoudt zich dit 
uitgangspunt met de kap van bomen?
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Beekdalen vormen hoofstructuren binnen het landschap van Meierijstad. Dit betekent echter 
niet dat we daarom alle bomen moeten handhaven. Het gaat hierbij om landschappelijke en 
ecologische waarden die we in stand willen houden. Een beekdal is een leefgebied voor 
planten en dieren, daarnaast heeft een beekdal een eigen landschappelijke identiteit. Bomen 
zijn daar een onderdeel van maar kunnen op sommige plekken zelfs een negatief effect 
hebben. Een belangrijk uitgangspunt in ons bomenbeleid is daarom “juiste reden, juiste boom, 
juiste plaats, juiste inrichting”. 

Met vriendelijke groet,

J. van Burgsteden 


