
 

Pagina 1 van 2 
 

 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z - 23/072929 

Documentnummer: 334900 

Datum: 31 januari 2023 

Onderwerp: Bomen in Zicht; Handreiking duurzame ontwikkeling en beheer van 

bomen in Wassenaar 

Bijlage(n): Bijlage 1. Bomen in zicht 

 

Geachte Raad, 

 

Graag informeren we u over de uitwerking van het bomenbeleid in Wassenaar. Een van de doelen 

van dit beleid is het beschermen en versterken van de bestaande waardevolle en bijzondere bomen 

en -structuren. Dit is binnen de groenstructuur beschreven in de Structuurvisie, de Groen- en 

watervisie, de Erfgoedvisie en de Groene Waardenkaart. De opgaven uit de Entente Florale en het 

Coalitieakkoord sluiten hierbij aan.  

 

Vervanging bij uitvoering 

Wij hebben besloten de handreiking ‘Bomen in zicht’ op te stellen voor toepassing bij 

vervangingsopgaven van bomenlanen. Hierin is het belangrijkste doel om een toekomstbestendige 

bomen- en groenstructuur te creëren, waarbij de bomen voldoende ruimte krijgen. Dit moet 

bijdrage aan het behouden en versterken van het unieke, historisch en groene karakter van 

Wassenaar.  

 

De uitvoering van vervanging bomenstructuren voeren we gelijktijdig uit met de herinrichting van 

straten en onderhoud aan riool. Hierdoor ontstaat een integrale ruimtelijke aanpassing die 

bijdraagt aan het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook heeft deze uitvoering een 

relatie met het herstel van de landgoederen en de realisatie van nieuwe bomenlanen in de Groene 

zone. Vanaf heden worden de beschreven handvaten toegepast op integrale herinrichtingen.  

Toekomstbestendige bomenstructuur 

Een divers toekomstbestendig bomenbestand draagt ook bij aan een verbetering van het klimaat 

en de biodiversiteit. De boomsoort wordt voor elke locatie gekozen op basis van grootte in relatie 

tot de beschikbare ruimte. De boomspiegel wordt groen en gelijkvloers met voet- en fietspaden 

ingericht, zodat regenwater opgenomen kan worden in de bodem. Denk daarbij aan thema's zoals 

het beperken van hittestress, beperken van wateroverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit.  
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Relatie met beheervisie 

De handreiking ‘Bomen in Zicht’ is hiermee een bouwsteen voor de beheervisie en van groot belang 

voor het op een passende wijze vervangen van bomen en bomenlanen. De uitwerking zal worden 

meegenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028 die dit jaar ter 

vaststelling aan de Raad zal worden aangeboden. 

 

Communicatie 

We zetten in op actieve communicatie, omdat bomen van belang zijn voor de identiteit van 

Wassenaar. Door te werken aan bewustwording willen we zorgen dat er meer draagvlak komt voor 

en actieve betrokkenheid bij het behoud en de bescherming van bomen en boomstructuren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


