
Datum:
21-12-2021

Ons kenmerk:

Afdeling:
Beheer openbare ruimte 

(BOR)

Behandeld door:
Cody Vogel

Doorkiesnummer:
(0342) 495 511

email:
c.vogel@barneveld.nl

Raadhuisplein 2
Postbus 63

3770 AB  Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Geachte mevrouw Pluimers,

Op 8 november 2021 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de 
aanplant van openbaar groen. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig 
voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft? 

Antwoord: We zien in Eilanden-Oost dat het groen zich niet goed ontwikkelt. We 
hebben hierover tijdens de laatste fase van de aanleg al overleg 
gehad met de aannemer die de openbare ruimte heeft aangelegd. We 
hebben toen afgesproken dat als het groen zich onvoldoende zou 
ontwikkelen er budget vrij gemaakt zou worden om het groen en de 
bodem alsnog te verbeteren. Dat gaan we nu doen. Als het groen niet 
wil groeien dan is het vaak zo dat er te weinig voedingsstoffen in de 
bodem zitten en dat het bodemleven onvoldoende ontwikkeld is. We 
passen nu bodemverbetering toe per plantsoort en per plantvak. Daar 
zijn analyses voor gemaakt om heel specifiek voedingsstoffen toe te 
voegen die passen bij het soort nieuwe beplanting. Deze 
voedingstoffen worden toegevoegd aan de bestaande grond.

Vraag 2. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse 
plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om 
daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar 
groen?
Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan 
de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid het te 
planten openbaar groen? Zo ja, hebben die aanpassingen ook 
plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?

Antwoord: Voorafgaande aan de aanleg wordt er op basis van een ontwerp van 
openbare ruimte een bestek gemaakt waarin de eisen ten aanzien van 
de kwaliteit van de inrichting wordt aangegeven. We zien op andere 
plekken ook dat de er soms onvoldoende voedingsstoffen in de bodem 
zitten of dat de plantvakken zich niet goed ontwikkelen doordat de 
bodem te hard is. Dat zien we overigens niet alleen in nieuwe wijken 
maar ook in andere wijken in de gemeente. Regelmatig verbeteren we 
dit soort plantvakken. Het is erg afhankelijk van de beplanting en de 
omstandigheden of dat nodig is.

Vraag 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met 
de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht 
u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?  

Antwoord: Zie vraag 1.

Vraag 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om 
bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot 
aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting. 
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Blad 2 

Antwoord: Zie vraag 2.

Vraag 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten 
(verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?  

Antwoord: Vanuit het projectbudget is circa € 60.000,- vrijgemaakt om de 
verbeteringen uit te voeren.

Vraag 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde 
bomen vervangen door aanplant van nieuwe? 

Antwoord: Voor Eilanden Oost worden alle bomen dit plantseizoen geplant.
Voor Veller worden er dit seizoen 30 bomen vervangen. Een gedeelte 
is inboet en de rest is weer aanvulling op de verdwenen bomen. Ook 
worden er nabij de Hoenderlaan op een strook die kaal is nieuwe 
bomen geplant. Dit juist om weer een mooi en groen Veller te krijgen. 
Bij alle bomen hebben we bij alle groeiplaatsen een substraat 
toegepast om de bomen beter te laten aanslaan en groeien.

Vraag 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande 
aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, 
grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar 
groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te 
voorkomen?

Antwoord: Zie vraag 2. Naast een goed werkvoorbereiding is er de afgelopen tijd 
ook meer formatieve ruimte gemaakt om tijdens de aanlegfase meer 
toezicht uit te voeren op de aanleg. Er is een aparte 
groentoezichthouder aangesteld om hier op toe te zien. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J. J. Luteijn
secretaris burgemeester


