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Vragen:  
 

1. Is de onderstaande interpretatie van de verstrekte informatie juist? Zo nee, wilt u 
aangeven wat dan het juiste verhaal is? 

2. Is het juist dat het college aan de Raad twee opties / alternatieven gaat voorleggen 
voor de invulling van het Dorpsplein? (Met – en zonder behoud van bomen op het 
marktplein.) 

3. Wilt u deze opties voorzien van vergelijkbare uitwerking, inclusief beheerkosten van 
beide opties? (zie geel & blauw gemarkeerde beschrijving in toelichting) 

4. Hoe ziet u het vervolgproces voor u? 
5. Hoe ziet u de planning? 
6. Ben u voornemens om vooruitlopend beperkte tijdelijke bestratings-herstel- 

maatregelen te nemen? Wanneer voorziet u deze? 
 
Toelichting:  
Tijdens informatieavond van 3 februari is onderstaande informatie geboden: 
 



 
 

 

 
 
Woensdagavond 3 februari vertelden wethouder Boere en ambtenaren van de gemeente over de 
stand van zaken van de herinrichting van het dorpsplein in Stolwijk. Ook de toe leidende wegen 
kwamen kort aan de orde. 
Duidelijk gaven de aanwezige omwonenden en ondernemers te kennen welke problemen zij in de 
huidige situatie ervaren. Zij verzochten om de grote bomen te verwijderen en plaats te laten maken 
voor ander groen! Wethouder Boere gaf echter aan dat er berichten waren binnengekomen bij de 
gemeente dat er zeker bezwaar zou worden gemaakt tegen een mogelijke kapvergunning. Hierdoor 
zal er ten minste 6 maanden vertraging optreden. En… als gemeente moet je wel een goed verhaal 
hebben voor de rechter waarom je het noodzakelijk vindt dat meer dan 50 jaar oude bomen worden 
omgehakt. Bovendien: mensen vonden het echt doodzonde dat het groene aanzicht van het dorp zo 
zou veranderen door het kappen van die monumentale Platanen. En waren ze ziek dan? Die 
onderzoeksvraag is door de gemeente neergelegd bij onderzoeksbureau Coen.  
Woensdagavond was er dus een informatieavond over de stand van zaken. 
 

Het voorliggende plan gaat uit van het oplossen van de huidige problematiek. Dat plan staat voor het 
grootste deel niet ter discussie; alleen de 8 platanen op het Dorpsplein zijn onderzocht of ze 
behouden konden worden. Dit onderzoek levert 2 alternatieven op. 
Maar eerst: wat zijn eigenlijk de problemen die opgelost moeten worden? Dat zijn drie praktische 
problemen: 
1. De bestrating is niet meer vlak en veilig; mensen, zeker ouderen kunnen makkelijk struikelen met 
alle risico’s van dien. 
2. Kauwen: waar er ca 10 jaar geleden nog volstrekt geen probleem was met deze op zich mooie 
beestjes, is het aantal nu tot zo’n enorme zwerm uitgegroeid dat hun lawaai en uitwerpselen 
onacceptabel zijn voor de omgeving. 
3. Bladval en andere neerslag: de bomen laten zoveel blad vallen dat het gedurende een flink aantal 
weken per jaar glad en glibberig wordt op straat. 
Een bovenliggend vraagstuk betreft de uitstraling van de dorpskern: hoe kan dat (nog) aantrekkelijker 
worden om er te verblijven? 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande platanen gezond zijn; ze kunnen nog makkelijk meer dan 15 
jaar mee. Ook het wortelstelsel is sterk genoeg om een snoeibeurt te overleven. Ook bleek dat de 
wortels de mogelijkheid hebben om hun voedsel, zuurstof en water uit diepere grondlagen te halen. 



 
 

 

Wel is het van belang om de beluchting van de bodem in de gaten te houden. Als dat gebeurt, zal het 
niet gebeuren dat de wortels het straatwerk weer omhoog gaan duwen. Deze onderzoeksresultaten 
maken het dus technisch mogelijk om de bomen te behouden. Bij de presentatie door de projectleider 
kwam ook de planning naar voren; als je rekening houdt met de bezwaartermijn tegen de 
kapvergunning, dan kom je met de uitvoeringsperiode uit in 2017. Het is dus sowieso noodzakelijk om 
in tussentijd het straatwerk nog zodanig op te knappen dat de veiligheid gegarandeerd is; wethouder 
Boere zegde spontaan toe dit te zullen oppakken. 
 
Samenvattend, de 2 nu voorliggende opties zijn: 
1) Alle bomen aan de Populierenlaan en Dorpsplein gaan plat; er komt nieuwe groenvoorziening en 
volledig nieuwe bestrating. Er komt een beheerplan waarin veiligheid en voorkomen van hinder 
centraal staan. 
a. De kauwen zijn een apart aandachtspunt; de populatie dient te worden teruggebracht tot gezonde 
proporties in verband met overlast en verdringing van de andere vogels. In de periode dat de bomen 
hier weg zijn en de kauwen nog niet zijn aangepakt, verplaatst het probleem zich naar andere locaties. 
2) Behoud van de acht platanen op het Dorpsplein; de rest gaat plat; de wortels worden omlaag 
gesnoeid en de beluchting van de resterende wortels wordt verbeterd waardoor nieuwe wortelgroei 
omlaag gaat en niet richting straatwerk. De groenvoorziening wordt aangevuld en er komt volledig 
nieuwe bestrating. Ook hier komt een beheerplan waarin veiligheid en voorkomen van hinder centraal 
staan. 
a. De kauwen zijn ook hier een apart aandachtspunt; de populatie dient te worden teruggebracht tot 
gezonde proporties in verband met overlast en verdringing van de andere vogels. In de periode dat de 
bomen hier weg zijn en de kauwen nog niet zijn aangepakt, verplaatst het probleem zich naar andere 
locaties. 
 
 
Voordeel van optie 1 is dat bladval – zeker de eerste paar jaren – minder zal zijn. Het groene aanzien 
verdwijnt echter grotendeels. Mogelijk zijn de beheerkosten van deze optie lager dan bij optie 2. 
Voordeel van optie 2 is dat hiervan de planning significant sneller zal zijn; er hoeft immers geen 
kapvergunning te worden verkregen. Het groene aanzien blijft beter gehandhaafd. Mogelijk zijn de 
beheerkosten van deze optie hoger doordat het bestaande probleem van de bladval niet minder zal 
worden. 
In beide gevallen zal voor een structurele oplossing (geen verplaatsing) van de kauwen ingegrepen 
dienen te worden in de omvang van het aantal kauwen: afvangen en òf verplaatsen naar oorden waar 
ze welkom zijn òf doden. 
 
 
Antwoord college: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening college: 
 
 

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris,                 de burgemeester, 
 
 
 



 
 

 

 
 
mw. mr. M. Plantinga                mr. T.P.J. Bruinsma  
 

 


