
   

 

 

Bestuursvragen artikel 37 Reglement van Orde van de PvdA fractie inzake bomenkap en 
herplant Oranjezonweg e.o. De antwoorden zijn onder de vragen weergegeven. 
1. Is het DB het met de PvdA eens dat op plaatsen waar bomen landschappelijk bepalende 

elementen zijn een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt?  Antwoord: Uiteraard, we maken zorgvuldige afwegingen voor onze rooi- en plantlocaties. Het waterschap legt haar plannen onder meer voor aan een klankbordgroep waar gemeenten en diverse belangenorganisaties in zitten. 
2. Is het DB het met de PvdA eens dat het kappen van bomen ondanks verzet het draagvlak 

voor het gehele kap en herplantingsbeleid kan ondermijnen?  Antwoord: Op de genoemde locaties staan populieren die een risico vormen voor de veiligheid van onze weggebruiker. Kappen is soms nodig om deze veiligheid te garanderen. Als er ongevallen ontstaan door het niet kappen van bomen zal de verontwaardiging vanuit de gemeenschap groter zijn. Er kan dus een situatie ontstaan dat we toch genoodzaakt zijn te kappen ondanks verzet uit de samenleving. Het waterschap kapt niet om het kappen. Onze medewerkers kunnen altijd uitleggen waarom er tot kap overgegaan wordt. 
3. Is er betreffende dit onderwerp contact geweest met de gemeente Veere? 

a. Zo ja, wat is de opvatting van de gemeente Veere hierover? Antwoord: Er is diverse keren ambtelijk overleg geweest met de gemeente Veere. De gemeente is het er over eens dat er tot kap over gegaan moet worden. Dit ook omdat de VTA-controle (boomveiligheid) dit uitwijst. Ook over de plantafstanden en de soort beplanting is uitgebreid gesproken. Betreffende de plantafstand verschillen het waterschap en de gemeente van mening. 
b. Zo nee, waarom niet? Antwoord: ja, er is ambtelijk overleg geweest (zie hiervoor). 
4. Heeft het DB kennis genomen van de aanbevelingen die door de Heemkundige Kring 

Walcheren met u zijn gedeeld?  Antwoord: Ja,  zie de reacties hieronder per onderdeel. 
Uit het oogpunt van de landschappelijke kwaliteit, de veiligheid en de impact van de 
landschappelijke ingreep is de Heemkundige kring tot vijf aanbevelingen gekomen: 

a. Respecteren van de plantafstand van zes meter in de rijen. Antwoord: Het aanplanten op 6 meter deed men vroeger om de bomen snel en recht te laten groeien voor houtopbrengst. Het waterschap plant in principe terug op 12 meter (beleid) om tot mooie volwaardige bomen te komen die langer kunnen blijven staan en waar het onderhoud minder is. Hier kan eventueel van afgeweken worden (maatwerk), maar hoe dichter we de bomen op elkaar planten, hoe meer risico op “dood hout” in de 
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toekomst. Dit omdat de bomen in elkaars schaduw komen te staan.  
b. Respecteren van de populier als kenmerkende boomsoort in dit gedeelte van het eiland 

(geen aanplant van fladderiep of veldesdoorn). Antwoord: Het waterschap wil een grotere variëteit in soorten om gevolgen van eventuele ziektes te kunnen pareren en om te voorkomen dat aan het einde van de levensduur alle beplanting tegelijk verwijderd moet worden. Zeker in gebieden waar veel bomen van dezelfde soort staan, in dit geval de populier, probeert het waterschap naar variatie in soorten te zoeken. Ook wil het waterschap soorten planten die langer mee kunnen. Met de gemeente is inmiddels afgesproken om in dit geval te kiezen voor het terug planten van populieren, vanwege de landschappelijke waarden. 
c. In plaats van Populus Robusta zou overwogen kunnen worden Populus Nigra (nader te 

bepalen cultivar) of Populus Marilandica aan te planten. Deze bomen beschikken over 
een langere levensduur dan de Robusta populier en beschikken over een eveneens 
markante habitus. Antwoord: Er is in dit geval gekozen voor de populierensoort Robusta omdat dit een 
“makkelijk” groeiende populier is in de Zeeuwse omgeving. Hij verdraagt verharding relatief beter. Van de Marilandica is bekend dat deze een grotere kans op takbreuk heeft. 

d. Het intensiveren van inspecties en het indien noodzakelijk laten uitvoeren van extra 
onderhoud (verwijderen van dood hout), met als doel de bomen zo lang mogelijk te 
laten staan. Directe werkzaamheden lijken op het eerste gezicht overigens niet 
noodzakelijk. Antwoord: Een deel van de bomen heeft het afgelopen jaar een onderhoudsbeurt gehad. De bomen zijn slecht, de verkeersveiligheid is in het geding. Door nu gefaseerd te rooien probeert het Watershap het beeld van de omgeving juist zo veel mogelijk te continueren. Indien er gewacht zou worden met rooien kan de situatie ontstaan dat een heel gebied in één keer gekapt zou moeten worden. Een situatie die we door fasering in rooien willen voorkomen. 

e. Indien tot kap en herplant wordt overgegaan, wordt aanbevolen de werkzaamheden per 
weghelft te faseren. Zo blijft altijd de helft van de beplantingen aanwezig. Dit verzacht 
de landschappelijke ingreep en geeft de nieuw aangebrachte beplanting de kans om in 
de beschutting van de nog bestaande beplanting al enkele jaren (bijvoorbeeld drie tot 
vijf jaar) te groeien. Dit verhoogt de kans op een voorspoedige aanslag van de nieuwe 
beplantingen en houdt een beschut klimaat langer in stand. Antwoord: Normaal rooit het waterschap één kant tegelijk. In het geval van de smalle wegen in dit deel van Walcheren willen we hier van afwijken. Het risico van beschadiging van de nieuwe aanplant als er aan de andere kant van de weg gerooid wordt is te groot. 

5. Kan het DB per aanbeveling van de Heemkundige Kring aangeven wat hun opvatting 
hierbij is?  Antwoord: Zie de reacties per onderdeel weergegeven.  

6. Kan het DB een inschatting maken van de meerkosten die het opvolgen van de 
aanbevelingen tot gevolg zullen hebben, zodat een afweging kan worden gemaakt? Antwoord: Ja, we kunnen hier een inschatting van maken, echter dit is voor de discussie eigenlijk niet relevant. Het is geen financieel argument voor het waterschap 
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om al dan niet af te wijken van het beleid. 
Is het DB bereid hierover in overleg te gaan met de Heemkundige Kring Walcheren? 
 Antwoord: Dit is nog niet gebeurd. Eerst hebben we hierover gesproken met de gemeente. Ambtelijk is het voorstel om een informatiebijeenkomst met omwonenden, gemeente en de Heemkundige kring te organiseren om de plannen van het waterschap toe te lichten. 


