Bomenbeleidsplan in voorbereidende fase (kosten 25.000 euro kadernota 2020)
Een bomenbeleidsplan in de gemeente Koggenland? Dit is nodig omdat HHNK het
onderhoud aan veel wegen in Koggenland over gaat doen aan de gemeente. Onderhoud
aan het bomenbestand komt dan voor rekening van de gemeente. Heel benieuwd ben ik
nar de inhoud van dit Bomenbeleidsplan aangezien er op de website van Koggenland nog
niets over te vinden is. Wanneer het plan klaar is kom ik er op terug.
Wanneer ik aan bomenbeleid denk, dan denk ik aan de prachtige grote populieren die bij
mij in de Burgemeester Kooimanweg stonden tot halverwege 2017.
Majestueuze bomen. Prachtig rood van kleur in de lente wanneer de blaadjes net aan het
ontluiken waren. Dan een hele zomer lang een prachtige volle groene boomkruin. En in
de herfst en winter waren de bomen zelfs kaal ook mooi.
Maar helaas werden de populieren te oud. Bij storm en wind vielen er vaak en veel
takken. Dit was voor het verkeer niet langer veilig en ze moesten weg. Wat een kaalslag
was dat. Gelukkig werden er in de Burgemeester Kooimanweg 295 nieuwe boompjes
geplant (jazeker ik heb ze voor u geteld). Deze zouden wanneer ze volwassen waren ook
weer een prachtig aanzicht geven.
Maar helaas in 2018 legde de ene na de andere boom het loodje tot er 98 bomen dood,
weg, stuk waren. (Jazeker ik heb ze voor u geteld).
Allemaal eenzame paaltjes met wapperende spanbanden. Een armoedig gezicht.
Maar na een mail naar HHNK kreeg ik telefonisch bericht. De boompjes waren
vermoedelijk afgestorven doordat de zomer van 2018 zo’n lange, droge periode had
gehad.
En gelukkig was het goede nieuws dat er een terugplantgarantie bestaat. Er zouden voor
de lente van 2019 weer boompjes teruggeplaatst worden.
U zult begrijpen dat ik 21 maart heb afgewacht. Als er geen boompjes teruggeplaatst
zouden zijn, dan zou ik wederom aan de telefoon hangen. Maar kijk eens. HHNK hield
woord en de nieuwe boompjes stonden er voor 21 maart.
Het is weer heerlijk fietsen en wandelen door de Burgemeester Kooimanweg.
HHNK bedankt en ik hoop dat er in Koggenland ook een goed bomenbeleidsplan komt.
Boom voor boom met terugplaatsgarantie wanneer de bomen het niet halen.
Door Marian van Kampen (GBK)

