
 
 

Motie Bomen 
 

Aan de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta (WSHD) in vergadering bijeen te 
Ridderkerk op 25 september 2019 
 
Agendapunt:  
Ingediend door: A.Mollema, Water Natuurlijk 
 

Constaterende dat: 
- Het College van Dijkgraaf en Heemraden de schriftelijke vragen van Water Natuurlijk over de 

mogelijke kap van bomen aan de Galathesedijk niet beantwoord onder vermelding dat het om en 
complexe opgave gaat. 

- Het grootschalig kappen van bomen leidt tot maatschappelijk onbegrip en veel vragen over 
noodzaak en herplant. 

- Oudere bomen in het algemeen en aan de Galathesedijk in het bijzonder belangrijk zijn voor 

biodiversiteit en landschap. 
- In verband met de opslag en opname van CO2 bomen een belangrijke factor zijn bij de aanpak 

van het klimaat probleem. 
 

Overwegende dat: 
- Duidelijkheid gewenst is over de uitgangspunten die het waterschap hanteert bij het beheer van 

het bomenbestand in het algemeen en aan de Galathesedijk in het bijzonder. 

- Het van belang is dat de Verenigde Vergadering richtinggevende uitspraken doet over de toekomst 
van het bomenbestand. 

- De bomenrij aan de Galathesedijk geen gevaar vormt voor de veiligheid van de waterkering en 
landschappelijk als zeer waardevol wordt ervaren. 

- Het van belang is dat het waterschap praktische invulling geeft aan de zorg voor biodiversiteit en 
dus het leefmilieu van de populaties wettelijk beschermde dieren aan de Galathesedijk in stand 

houdt. 
- Met de in stand houding van het bomenbestand het waterschap bijdraagt aan de aanpak van het 

klimaatprobleem 
- De kosten van kap en herplant in het algemeen fors hoger zijn dan van duurzaam onderhoud. 
- Grootschalige kap zonder duidelijke noodzaak afbreuk doet aan het imago van ons waterschap. 
 
Verzoekt het college van D&H: 

- De bomenrij aan de Galathesedijk duurzaam in stand te houden en te starten met het planten van 

nieuwe bomen op de plekken waar de afgelopen jaren bomen weggevallen zijn. 
- Een beleid te ontwikkelen voor een duurzame in stand houding van het totale bomenbestand met 

specifieke aandacht voor de vervanging van weggevallen bomen, waarbij de omvang van de 
herplant is gerelateerd aan de waarde van de weggevallen boom op het vlak van landschap, 
biodiversiteit en klimaat. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening indiener 
Naam  Fractie Handtekening 

   

 
Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde  Fractie Handtekening 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


