
Acquoy, 12 oktober 2021 

Betreft: bomenbeheer gemeente West-Betuwe 

 

Goedenavond Raad van de gemeente West-Betuwe en aanwezig publiek zowel fysiek als online,  

Namens de omwonenden en wij denken ook de weggebruikers van de Sonsbrug te Acquoy wil ik, in 

de week van de veiligheid zoals ik in de column van burgemeester Servaas Stoop heb mogen lezen, 

toeval bestaat niet zegt men wel eens,  gebruik maken van de mogelijkheid om u te informeren over 

de situatie van de bomen, populieren ook wel peppels genoemd, staande aan de Sonsbrug te 

Acquoy.  

De omwonenden maken zich al jaren zorgen over de onveilige situatie die zich voordoet op de 

Sonsbrug, een drukke, veel gebruikte route door fietsers, veelal scholieren, vrachtverkeer, 

automobilisten, motoren, tractoren etc. etc. vooral ook omdat dit een aanrijroute is van en naar de 

A2 snelweg. Ook wordt de Wetering liggend langs de Sonsbrug veel gebruikt door vissers. 

 Vanaf 2017 zijn er meerdere bomen omgevallen óf dienden zij ná controle omgehaald te worden. 

De Sonsbrug is, tijdens een storm in februari 2020,  op last van de brandweer ook een keer volledig 

afgesloten geweest vanwege het extreme gevaar wat er toen aanwezig was, er waren destijds 2 

bomen omgewaaid op de weg.  Ook hebben zich diverse gevaarlijke situaties voorgedaan doordat er 

zéér grote takken, u moet hierbij denken van 5 á 6 meter lengte, naar beneden zijn gevallen op de 

weg waarbij het tot op heden, wonder boven wonder, nog steeds zonder letsel van personen of 

dieren goed is afgelopen. Ook vorige week nog zijn er weer diverse van dit soort exemplaren naar 

beneden gekomen. 

In de loop der jaren hebben de omwonenden hierover meerdere keren meldingen gedaan en de 

aandacht gevraagd, ook via de media, van de  gemeente West Betuwe en dit heeft medio 2020 

geleid tot een goed gesprek, gehouden aan de Sonsbrug, met de heer van Dijk, adviseur groen en 

wethouder Hartman van de gemeente en een paar omwonenden. In dit onderhoud is er onder 

andere gesproken over de situatie ter plekke, de zorgen van de omwonenden, elkanders 

standpunten en ook het Beleidsplan wat er aan zat te komen en wat vanavond op de agenda staat.  

De omwonenden van de Sonsbrug willen door middel van deze inspraak vanavond nogmaals de 

aandacht vestigen op de zeer onveilige situatie met de bomen vooral met de bedoeling om te 

voorkomen dat volgend gezegde waarheid wordt: als het kalf verdronken is dempt men de put! 

Hopende op een, voor alle weggebruikers van de Sonsbrug maar ook voor de eerder vermelde 

vissers, positieve beslissing namelijk vervanging op korte termijn van de peppels voor een ander 

soort boom, want groen moet het wel blijven vinden ook wij in het landelijke buitengebied van de 

gemeente West Betuwe. 

Met dank voor deze mogelijkheid en vriendelijke groet 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


