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Doelstellingen

Restauratie doelstellingen:

- Levensduur verlenging 30 jaar.

- 30 jaar onderhoudsarm

- Zo veel mogelijk van het 

monumentale karakter handhaven

- Geen veiligheidsrisico accepteren



Constateringen



Constateringen (vervolg)



Samenvatting en conclusie

Conclusie:

• De doelstellingen van de renovatie kunnen niet behaald worden met normale 

restauratie methoden

• Monitoring heeft uitgewezen dat de situatie verslechtert

• De boom op deze locatie heeft geen toekomstperspectief

• Actie noodzakelijk om toekomstige veiligheidsrisico’s te beheersen



Mogelijke herstelopties

- Kappen en restaureren
-Herplantplicht

-Historisch beeld blijft geborgd over tijd.

- Verplanten
-Kans dat de boom de verplant niet overleeft.

-48 tons kraan noodzakelijk voor het liften (conflict met beperkingen stad, risico 

schade aan omliggende panden is groot).

- Constructieve aanpassingen
-Kademuur opnieuw opbouwen of verstevigen (verlies monumentaal karakter 

muur).

-Veel werkzaamheden rond de boom, kans dat deze hierdoor sterft

-Duur

- Geen actie
-Boom handhaven en kade niet restaureren of optisch restaureren

-Kans dat binnen enkele jaren (2 jaar) scheuren weer zichtbaar zijn

-Risico op uitspoelen van grond door scheuren en verzakken van de boom

-Risico op verdere schade en bezwijking van de kademuur (bij te veel schade 

is opnieuw opbouwen noodzakelijk).

-Risico’s beheersen door monitoring. Wanneer boom scheef gaat staan of kade 

verder afneemt dient hij alsnog gekapt te worden.



Advies



Gelopen proces

• Constatering: normale restauratie is niet voldoende

• Herstel opties onderzoeken

• Gesprek met directe aanwonenden over mogelijke noodzaak kap en 

mogelijk raakvlak met terras (met Roberto)

• Aanvullend onderzoek naar diepgang scheuren m.b.v. taatskuip

• Herstel advies opstellen

• Collegebesluit voor herplant v.d. boom (5 April jl.)

• Genomen besluit voor herplant gemeld bij de gemeenteraad (12 April jl.)

• Vergunning aangevraagd en gepubliceerd (28 April jl.)

• Vergunning verleend (11 Mei jl.)

• Discussie in forum ruimte van 29 Juni (n.a.v. bezwaar inspreker)

• Aanvullend proefsleuven onderzoek naar kade beschermende 

maatregelen n.a.v. toezegging in het forum ruimte

• Diversen verdiepende vragen vanuit de gemeenteraad

• Gerechtelijke procedure opgestart tegen kapvergunning 

• Forum ruimte 13 december



Vervolg

- Afwachting gerechtelijke procedure

- Beraadslaging van het college aan de hand van de 

discussie in dit forum over het effectueren van de 

kapvergunning.

- Indien het besluit niet wordt herzien, wordt de boom 

gekapt en wordt een nieuwe boom geplant in 2023



Bijlage

- Taatskuip onderzoek

- Proefsleuf onderzoek.


