
Hee Sander, 

Zoals zojuist besproken is de vrij conclusie helder, de boom moet weg voor de veiligheid van de kade. 

Vervanging van de boom, op een goede afstand van de kade, ljkt mij de enige logische oplossing. Ik 

bedenk me net dat Walther waarschijnlijk gaat vragen of de boom verplant kan worden. Dit lijkt mij 

niet haalbaar maar zouden we misschien wel even moeten |aten uitzoeken. Met dat onderzoek in 

handen hebben wij volgens alle info om Walther goed te informeren. 

Gr, 

Matthijs 

Van: Waard, Sander de 

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:47 

Aan: Hoes, Matthijs e 2re!, Ronald van der (geanonimiseerd)

Onderwerp: herstelplan kade leeuweringerstraat 
  

Goedemiddag Matthijs, Ronald, 

Bij deze zou ik jullie aandacht willen vragen bij bijgevoegd adviesrapport over restauratie van de 

kademuur van de Leeuweringerstraat. De boom die op de kade geplant staat (de boom direct naast 

de lssalon “Roberto”) zorgt voor een dusdanig schadebeeld dat we de scope van de renovatie (30 

jaar lang onderhoudsvrij/arm) in deze situatie niet kunnen waarborgen. 

Voor een toekomstbestendige renovatie wordt geadviseerd om de boom hier te verwijderen. 

@Marel, Ronald van der; Ik neem aan dat dit advies voor jou niet als een verassing komt en dat jij 

hier als beheerder voor de kwaliteit van de kademuren geen direct commentaar of probleem mee zal 

hebben. Graag hoor ik of dit een correcte aanname is en of hier nog vragen over zijn. 

@Hoes, Matthijs; Dit knelpunt heb ik natuurlijk al een keer aangekondigd, maar bij deze zou ik je 

willen vragen om een reactie op dit advies. Daarnaast zou ik graag even van gedachten willen 

wisselen over de wijze waarop we Walther integraal kunnen adviseren hierin. 

Sander de Waard 

T: |T: 14 0348 | E: 

(geanonimiseerd)

Projectleider Civie! Oudewater 
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Aanwezig maandag t/m donderdag. 

  

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www. oudewater.nl of www woerden.nl of 140348 
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