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Onderwerp

 Risico’s verkeersveiligheid door uitgedroogde bomen langs provinciale

 wegen

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Uit een artikel van de Telegraaf1 blijkt dat niet alleen mensen en dieren het zwaar

hebben door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen, maar ook bomen.

 

Volgens dhr. Frank van den Brink, senior boomtechnisch adviseur van de gemeente

Utrecht, zullen zeker bomen gaan afsterven, al is het afwachten tot het voorjaar om

goed de schade te kunnen bepalen.

 

Het extreme weer zorgt er ook voor dat bomen zich zo goed en zo kwaad proberen

aan te passen. Zo zijn er bomen die hun bast “afschudden” en braken er eind vorige

week in Utrecht spontaan dikke takken van kastanjes aan de Catharijnesingel en

Moreelsepark af.

 

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de nijpende situatie van de bomen

en de gevaarlijke situaties die mogelijk kunnen ontstaan door bv. afvallende takken.

Hierbij moet vooral gedacht worden aan de verkeersveiligheid; immers, langs

provinciale wegen staan de nodige grote bomen en wie weet wat er met de takken van

uitgedroogde bomen gebeurt, als er bv. een stevige wind opzet.

 

1. Kunt u aangeven welke maatregelen door de provincie zijn en/of nog worden

genomen om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen langs provinciale

wegen m.b.t. uitgedroogde bomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Antwoord

De provinciale infrastructuur wordt regulier 3x per week geschouwd op mogelijk

onveilige situaties in het algemeen. In deze periode wordt extra aandachtig

gekeken naar hitte gevoelige objecten zoals onder andere asfalt, stalen

constructies, bomen. Indien zich naast de reguliere schouw meldingen voordoen,

worden deze direct opgepakt. 

                                                          
1 “Lakmoesproef bomen voorjaar” (Telegraaf, 1-8-2018)
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2. Zijn er al gevaarlijke situaties geweest langs provinciale wegen door bv. afvallende

takken? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Antwoord

Er hebben zich geen gevaarlijke situaties voorgedaan langs provinciale wegen in

relatie tot uitdroging van bomen (afvallende takken). Wel is langs enkele wegen

en fietspaden lichte tak-uitval geconstateerd en opgeruimd.

 

3. Mochten er onverhoopt veel Zuid-Hollandse bomen langs provinciale wegen sterven

door het extreme weer, worden deze dan herplant? Zo ja, kunt u aangeven op welke

termijn & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Antwoord

Indien bomen afsterven (door welke oorzaak ook), worden deze in principe op

eenzelfde locatie herplant. Het kan zo zijn dat er locatiespecifieke functionele

wijzigingen gewenst zijn in het kader van landschappelijke inpassing of

verkeersveiligheid, dan vindt geen herplant plaats op dezelfde locatie maar

elders. De herplant vindt altijd plaats in het volgende aanplantseizoen (november-

maart).

Den Haag, 4 september 2018          
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