
  

  

Arnhem, maandag 23 januari 2023 

Betreft: ‘Roberto-plataan' ter plaatse van Leeuweringerstraat (1 of 3) in Oudewater 

Geachte heer (geanonimiseerd)

U heeft contact opgenomen met de Bomenstichting in verband met de omgevingsvergunning 

waarin de gemeente toestemming verleent om een beschermde boom te kappen. De boom, 

een mooie plataan (Platanus acerifolia), staat op de beschermde bomenlijst Oudewater opge- 

nomen (laatste pagina bovenaan). Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017- 

12: f 

U heeft getracht om door middel van een bezwaarschrift en een beroepschrift de beslissing 

van de gemeente gewijzigd te krijgen, dit is helaas gestrand op niet-ontvankelijkheid. Helaas, 

omdat de Bomenstichting van mening is dat de beslissing onvoldoende zorgvuldig tot stand is 

gekomen. Bij kap van beschermde bomen is dat toch wel het minste dat verwacht mag wor- 

den, een zorgvuldig genomen beslissing, waarin echt gezocht wordt naar een alternatief voor 

kap van de beschermde boom. Daarvan is in casu geen sprake. 

Wij hebben het rapport (inspectie kademuren) voorgelegd aan boomdeskundige N 

Hij heeft veel ervaring met bomen op kademuren. Hij stelt dat de waarde van het rapport van 

de kademuren zeer beperkt is door het feit dat er alleen vanaf het water visueel geïnspec- 

teerd is. Er staat alleen dat de muur ter plaatse van de boom 1 cm minder achterover helt 

naar de landzijde. Er had een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt moeten worden, omdat nu 

alle gegevens ontbreken die nodig zijn om tot een goed afgewogen oordeel te komen. 

(geanonimiseerd)

Voor het opstellen van een BEA is het nodig dat wordt opgenomen, deels door graafwerk, 

deels door inspectie/metingen: 

. diameter van de stam op maaiveld 

. huidige groei en groeiverwachting vaststellen 

. afstand hart boom tot rand van de kademuur 

. wortelonderzoek door graven op 3 plaatsen rond de boom om vast te stellen of er be- 

worteling nabij de verticale scheur aanwezig is die druk uitoefent op de muur. Dat kan alleen 

het geval zijn als dit dikke wortels zijn. Ze moeten bovendien haaks op de kade staan. 

Ik begrijp dat u zich actief inzet voor behoud van deze boom. Wellicht kunt u het college be- 

wegen om contact op te nemen met N en hem te vragen te onderzoeken in hoever- 

re deze boom de kademuren heeft beschadigd en of deze boom de kademuren zal beschadi- 

gen in de toekomst. Voorts kan de vraag worden gesteld of er naar zijn deskundige mening al- 

ternatieven zijn te bedenken voor kap van de boom in het geval dat de wortels de kademuur 

inderdaad (zullen} beschadigen). 

(geanonimiseerd)
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È I stichting 
beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Beatrix der Nederlanden 

Het zou toch enorme kapitaalvernietiging zijn deze boom te kappen, terwijl dit mogelijk hele- 

maal niet noodzakelijk is? 

Hartelijke groet, 

  
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem 

Postadres: Postbus 1075, 6801 BB Arnhem - tel. 085-0777821 

info@bomenstichting.nl - www.bomenstichting.nl 

IBAN NL51 INGB 0002 1087 55 - KvK 41197425 - BTW NLOO2961751B01 

De Bomenstichting heeft de ANBI-status 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


