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Beste heer Van der Kallen, 

In uw brief van 9 augustus 2020 stelt u ons een vraag over het water geven van bomen aan de Rijtuigweg. U heeft 
gezien dat veel jonge bomen hun blad hebben laten vallen tijdens een periode van warm weer. 
Hieronder leest u uw vraag en ons antwoord: 

Vraag 
1. Is uw college bereid tot een reddingsactie? Anders wordt herplanting een dure aangelegenheid!

Antwoord: De bomen zijn niet dood, maar hebben het blad laten vallen als bescherming tegen te veel verdamping. Het is 
een volstrekt natuurlijke afweer om te kunnen overleven in extreme weersomstandigheden. Het ziet er wat vervelend uit, 
maar de bomen gaan er niet dood van. Er is wel voldoende vocht in de bodem, maar de boom krijgt het simpelweg niet 
snel genoeg aangevoerd naar het blad toe door de hitte.  

Ook enkele oudere grote bomen aan de Rijtuigweg vertonen dit gedrag, ook op veel andere plaatsen in Nederland is dit 
verschijnsel bij volwassen bomen te zien. Het is het gevolg van de extreme weersomstandigheden. Vorig jaar deed zich 
hetzelfde voor aan de Rijtuigweg. Uit ervaring is bekend dat de bomen bij dit soort extreme weersomstandigheden in een 
ruststand gaan en wellicht later dit jaar, maar zeker volgend jaar weer gewoon in het blad komen.  

De bomen krijgen regelmatig water, dit is geborgd met een onderhoudscontract bij de boomkwekerij die de bomen heeft 
geleverd en geplant. In de hele zomerperiode is te zien dat de grond rond de bomen voldoende vochtig is. Voor de 
volledigheid is navraag gedaan bij de boomkwekerij die aangaf dat de bomen regelmatig water krijgen. Het 
onderhoudscontract loopt 3 jaar, we zijn nu in jaar 2.  

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. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college, 

 
 
 
 
 

Dhr. P.A.M. van der Velden 
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