
Bijlage: Eerdere technische vragen met antwoorden, dd 4 februari 2021 

1. Is er een afwegingskader om te besluiten of klimop langs bomen wel of niet wordt gekapt?  

Antwoord: Er is geen apart afwegingskader voor hedera, omdat hedera, wanneer in beperkte mate 

aanwezig, geen probleem is voor een boom. Echter wanneer hedera in uitzonderlijke gevallen zo ver 

uitgroeit dat het de hele kroon bedekt, kan dit wel negatieve gevolgen met zich mee brengen. In het 

ergste geval krijgen de bladeren van de kroon geen zonlicht meer en sterven deze af. Hiervoor zal de 

fotosynthese sterk verminderen met risico’s voor de gehele boom. De boom kan hierdoor minder 

suikers aanmaken, suikers die hij nodig heeft voor zijn eigen groei. 

Een ander probleem dat ontstaat wanneer een boom volledig bedenkt is met hedera, is dat de conditie 

van de boom dan niet bepaald kan worden. De conditiebepaling is noodzakelijk om aan de zorgplicht 

te voldoen en daarmee schade en ongevallen te voorkomen. Indien de hierboven genoemde gevallen 

zich voordoen zal de hedera verwijderd moeten worden.  

1. Wordt de keuze voor al dan niet doorzagen expliciet gemaakt of is dat aan de beheerder 

ter plekke die de zaag vasthoudt?  

Antwoord: de beheerder ter plekke maakt de afweging met het gegeven van beantwoording op vraag.  

2. Zijn er onderzoeken bekend over het effect van Hedera op bomen? (Ik kan alleen maar 

informatie vinden over dat men vroeger dacht dat het verstikkend zou werken maar dat men 

tegenwoordig van uit gaat dat het juist bescherming voor zon geeft.) 

Antwoord: Deze onderzoeken zijn ons niet bekend. 

3. Komt Hedera ergens voor in de afwegingen/bestekken voor onderhoud van publieke 

ruimtes?  

Antwoord: Nee, het verwijderen van hedera is geen standaardonderdeel van de bestekken. Het 

verwijderen van de hedera wordt doorgaans gedaan door operationele teams van gemeente Leiden. 

Ook komt het voor dat het met een project meegenomen wordt indien hier aanleiding voor is. 

 

 

 

 


