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Beste heer Van der Kallen,

ln uw brief van 29 augustus 2019 stelt u ons een vraag over het onderhoud van de Dikke Boom in het centrum van
Bergen op Zoom. Graag beantwoorden wij hieronder uw vraag als volgt.

Vraag
1. De BSD-fractie verzoekt uw college een boomchirurg te laten ingrijpen en een autopsie te laten doen van de
betrokken dode delen.
Antwoord:
De Dikke Boom wordt met een frequentie van één keer per drie jaar door (externe) gecertificeerde boomcontroleurs
gecontroleerd op veiligheid en onderhoudstoestand. Deze boomcontrole wordt aangeduid als VTA (Visual Tree
Assessment). Als er gebreken worden gezien wordt dit in een VTA-rapportage vermeld. De laatste controle dateert uit
2016, toen zijn er geen gebreken geconstateerd.
Aanvullend op de VTA-controle wordt de boom door de gemeente zelf ook goed in de gaten gehouden. Deze controle
wordt door gecertificeerde werknemers uitgevoerd, in het bezit van het diploma ETW (European Tree Worker). Deze
werknemers zijn vakkundig opgeleid en goed in staat om ziekten en gebreken in bomen te herkennen en beoordelen.
ln 2018 zijn door de gemeente snoeiwerkzaamheden aan de boom uitgevoerd waarbij dode takken zijn verwijderd.
Deze dode takken zijn ontstaan als gevolg van de extreme droge zomer van 2018. Omdat de omstandigheden in de
zomer van 2019 door meer hitte en droogte niet veel beter zijn geworden voor bomen in stedelijke omgeving is weer
dood hout ontstaan in de boom. Reden om ook nu weer deze dode takken te verwijderen. Er zijn geen oorzaken zoals
ziekte of aantasting geconstateerd die dode takken in de boom veroorzaken. Als gevolg hiervan wordt er dan ook geen
nader onderzoek naar de gezondheid van de boom uitgevoerd.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425 .

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,
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Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder
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