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Nav de op het recreatieveld in de Beethovenstraat gevallen boom c.q.  boomtak  en de consternatie bij recreanten/omwonenden 

 

Nr. Vragensteller  
(partij) 
 

Vraag Antwoord 

1. BPA 
(van Wegen) 

Op vrijdagmiddag/avond - 5 juli 2013 - is er een zeer zware tak van een boom 
afgebroken en op een kinderspeelplaatsje gevallen. ( diverse foto's zijn 
beschikbaar).  
 
Was het College van dit gevaarlijke incident (zie hier onder ) op de Hoogte ? 

Ja, vrijdagmiddag half 4 kwam de melding binnen en is direct actie 
ondernomen. Het blijkt om een tak van een kastanje te gaan die is 
aangetast door de kastanjebloedingsziekte.  
De boom staat op ca. 10 meter van de kinderspeelplaats.  
De betreffende boom is op 31 juli 2012 voor het laatst beoordeeld 
op veiligheid.  
 

2. BPA 
(van Wegen) 

Kan het College tegen de achtergrond van dit incident NU, wegens het mooie 
weer vele Amersfoorters met hun kinderen in park recreëren, de veiligheid 
garanderen? 

Tot op zekere hoogte. Alle bomen in Amersfoort worden periodiek 
beoordeeld op veiligheid volgens de VTA-methode (Visual Tree 

Assessment), zodat we daarmee voldoen aan onze wettelijke 
zorgplicht. Maatregelen die nodig zijn om veiligheid te waarborgen 
worden altijd genomen. Incidenten, zoals bij deze kastanje, zijn niet 
altijd te voorkomen. De voortgang van deze ziekte is nl. bij elke 
kastanje weer anders.  
 

3. BPA (van 

Wegen) 

Welke aanvullende inspectie-maatregelen gaat u treffen Middels de VTA houden we onze bomen scherp in de gaten en 
voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht. Aanvullende inspecties 
zijn niet nodig. 
 

4. BPA 
(van Wegen) 

Het College had had richting gemeenteraad en de stad aangegeven de twee in 
het uitoefenen van toezicht falende ambtenaren ( waarvan er nog EEN 
ambtenaar kennelijk ( zie verslag Ronde 2 juli) nog steeds op zit! ) van het 
toezicht in Park Randenbroek te hebben afgehaald 
Kunt u aangeven welke ambtelijke maatregelen u had getroffen om te voorzien 
in het ontstane toezichtvacuüm 

De twee uit eigen beweging teruggetrokken ambtenaren waren niet 
belast met het toezicht op de kwaliteit van de bomen in de stad. 

5. BPA 
(van Wegen) 

Zo ja, zijn de maatregelen ambtelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd? Niet van toepassing. 

6. BPA 
(van Wegen) 

Welke extra maatregen gaat gat College, n.a.v. van dit - gelukkig goed 
afgelopen incident - extra nemen in de Toezicht, Controle en 
Onderhoudspositie in het Randenbroekenbos  en de daarbij behorende 
mensen ? 

Geen. Na de bezuinigingen is het niet (meer) mogelijk om extra 
toezicht en controle te houden. 


