
Aan de leden van de raad van de gemeente West Betuwe 

Postbus 112 

4190 CC Geldermalsen 

Betreft: bomen in onze gemeente. 

Geachte leden van de raad, 

In de jaren ’60  en ’70 van de vorige eeuw hebben de ruilverkavelingen  Tielerwaard West en Lek en 

Linge plaats gevonden. Tijdens deze uitvoering is het landschap “ aangekleed” met bomen en overige 

beplanting. 

Wat de laatste jaren opvalt is dat meer dan de helft van deze bomen na het rooien niet meer 

teruggekomen zijn. Op vele terreinen wordt een grote inspanning geleverd/verwacht om de CO2 te 

verminderen en dat mag ook geld kosten. Bomen kunnen hierin een goede functie vervullen en dat 

zou dan ook wat mogen kosten.   

Tijdens de ruilverkavelingen werden de bomen langs wegen op 6 of 8 m afstand geplant. 

Enkele oorzaken van het niet terug planten van bomen en het vergroten van de onderlinge afstand: 

Kostenoverwegingen t.a.v. onderhoud bomen  en kosten groenonderhoud en slootonderhoud. Dus 

een pure geldkwestie 

De eisen die nutsbedrijven stellen over het planten van bomen boven kabels en leidingen. Deze eisen 

zijn in het recente verleden vastgelegd tussen kabels en leidingbeheerders en de gemeente. Hierdoor 

is de herplanting sterk verminderd. Een heroverweging van de belangen van de kabels en leidingen 

beheerders is hier op zijn plaats. 

Een derde punt is dat Waterschap Rivierenland een beschermingszone van 1 m claimt langs B-

watergangen en veel sloten langs wegen zijn van dit type. Hierdoor wordt herplanting bemoeilijkt. 

Middel een vergunning is hier ontheffing op mogelijk maar dan stelt het Waterschap wel de eis dat 

de plantafstand minimaal 12 m moet bedragen. Wetende dat het onderhoud van dit type watergang 

niet bij het Waterschap ligt is deze eis onredelijk. Zij hebben belang bij bergings- en afvoervermogen 

van de watergang 

Mijn verzoek is om alles op alles te zetten om het landschap weer aan te kleden met bomen en 

hiermee de opslag van CO2 te bevorderen. 

Ik wens u veel moed en wijsheid bij de discussie over het bomenbeleid. 

Met vriendelijke groet, 




