
Datum: 24 maart 2020  

  
Aan: Verenigde Vergadering 
Van: College van dijkgraaf en heemraden 
  
Onderwerp: Duurzaam in stand houden bomenrij langs het Volkerak 
  
Geachte bestuurders, 

  
In de commissievergadering WWV van o.a. 10 maart jl. hebben wij u toegezegd u op de hoogte te 
houden van de voortgang van het duurzaam in stand houden van de beeldbepalende rij populieren 
langs het Volkerak in de Galathese polder op Goeree-Overflakkee (voorheen ook wel bekend als 
“bomenkap Volkerak”). Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken en de 
ontwikkelingen die dit project raken. Onderaan deze brief vindt u het persbericht dat direct na 

verzending van dit bericht aan u, zal uitgaan. 
  
Inleiding 
In 2013 heeft de Bomenwacht een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd naar de dubbele rij van toen 
nog 1149 populieren langs fietspad F408 aan het Volkerak. Aanleiding van de beoordeling was de 

slechte onderhoudsstaat, met tak-uitval tot gevolg, en de mogelijke twijfel over de kwaliteit en 
beheerbaarheid (levensduur) van de bomen. WSHD ontvangt regelmatig meldingen van 

aangrenzende perceeleigenaren over dood hout op hun land. 
  
Uit het onderzoek van de Bomenwacht werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bomen 
de score “matig” krijgt en het einde van hun levensduur naderen. Er staan enkele “slechte” bomen 
tussen en 3 gevaarlijke bomen.  
  
Wat is tot nu toe gedaan 

Aanvankelijk bestond het idee de inmiddels 1139 overgebleven bomen te kappen en niet terug te 
planten. Ze staan immers in (de beschermingszone van) een waterkering. Dit leidde tot veel 
commotie vanwege het beeldbepalende karakter van de bomenrij en het gebruik van de bomenrij 
door trekvogels en vleermuizen.  
Door de aangrenzende perceeleigenaren werd de bomenkap positief ontvangen, vanuit andere 
organisaties zoals Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), maar ook van 

sommige VV-leden kwamen andere reacties binnen. 
  

Op 28 februari 2017 heeft D&H (bij besluit op voorstel 0743) besloten: 

•         de dubbele bomenrij langs het fietspad F408 aan het Volkerak te kappen in 2018; 

•         in de beschermingszone een enkele rij (circa 600 stuks) terug te zetten als beeldbepalende 
bomenrij; 

•         in het kader van de herplant 539 bomen elders op Goeree-Overflakkee te planten. 
De gecombineerde commissie Water/WWV van 13 maart 2017 is hier destijds over geïnformeerd.  
  
De 539 bomen zijn inmiddels in 2018 op kosten van WSHD op 4 locaties, waaronder bedrijvenpark 
Oostflakkee op Goeree-Overflakkee, geplant. Deze bomen worden nu onderhouden door de 
gemeente Goeree-Overflakkee. 

  
Resultaten onderzoek natuurwaarden 
Door bureau Regelink Ecologie & Landschap is in 2018 onderzoek gedaan naar de flora en fauna als 
onderdeel van de aanvraag voor ontheffing bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor de kap 
van de populieren. Vanwege de geconstateerde rijke aanwezigheid van vogels en vleermuizen was 
nader onderzoek noodzakelijk. Daarvan zijn in februari 2020 de resultaten met de ambtelijke 
organisatie gedeeld. 

Hieruit is gebleken dat de bomenrij een heel belangrijke functie vervult voor trekvogels en nog 
meer voor diverse soorten vleermuizen waaronder de Ruige dwergvleermuis. Zij nestelen, paren en 
foerageren hier veelvuldig waarbij alle bomen een bepaalde functie vervullen. Voor vleermuizen is 
dit een uniek stukje natuur door de combinatie van voedselrijk zoet water (Natura 2000 gebied) 
met windluwe plekken achter de bomenrij waar grote aantallen insecten voorkomen. Soortgelijke 
plekken met dergelijke aantallen vleermuizen zijn elders in ons land niet bekend.    
  

 
 
 



Opstellen mitigatieplan 

Bureau Regelink bereidt nu samen met WSHD een goed onderbouwd mitigatieplan voor dat 
voorziet in behoud van de huidige natuurwaarden door bomenkap in relatie tot herplant. Dit 
mitigatieplan moet de basis worden voor de ontheffing. 
Dat zal de nodige tijd en afstemming met ODH, gemeente Goeree-Overflakkee, windpark 
Oostflakkee en andere stakeholders vergen. 
Duidelijk is dat we in het kapseizoen 20/21 niet tot kap overgaan, maar wel onderhoud gaan 
uitvoeren. 

  
Windpark Oostflakkee 
Windpark Oostflakkee B.V. heeft aangegeven op 1 april 2020 te willen starten met de 
uitvoeringsfase van de aanleg van 8 windmolens langs circa 3 km van de bomenrij (totale lengte 
nu 6 km).  
Deze werkzaamheden hebben direct invloed op de huidige en toekomstige flora en fauna van het 

plangebied. Bureau Regelink zal de bouw van de windmolens (die immers al vergund is: het 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2017 en treedt in werking 
op 22 november 2017) meenemen in het mitigatieplan. Daarbij is o.a. aandacht voor de invloed 
van de windmolens op zowel de vleermuizen als de trekvogels. Verder beïnvloeden bomen het 
rendement van de windmolens.  

  
Hoe nu verder? 

De verwachting is dat WSHD geen ontheffing krijgt voor de kap van de 1139 populieren vanwege 
het unieke leefmilieu van de vleermuizen. Niets doen is ook niet wenselijk vanwege de ouderdom 
van de bomen en staat tevens het duurzame behoud van de bomenrij ten behoeve van de 
landschappelijke waarden en de natuurwaarden in de weg.  
  
Daarom hebben wij besloten een andere insteek te kiezen en uit te werken, zijnde: het duurzaam 
in stand houden van de bomenrij langs het Volkerak, rekening houdend met alle belangen. Kap en 

herplant zal dan gefaseerd plaats moeten vinden om de natuurwaarden zo veel als mogelijk te 
behouden. WSHD heeft de opdracht aan bureau Regelink aangescherpt om in samenspraak en 
afstemming met de ODH en belanghebbenden te komen tot een mitigatieplan hoe we deze 
landschappelijke- en natuurwaarden zo veel als mogelijk kunnen behouden op korte maar 
uiteindelijk ook lange termijn (>30 jaar). 
  

Financiële consequenties (op korte termijn) 
Zoals het er nu naar uitziet worden de bomen voorlopig nog niet gekapt. De laatste 10 jaar hebben 

we de noodzakelijke veiligheidsnoei uiteraard wel uitgevoerd, maar het reguliere onderhoud is 
achterwege gelaten.  
Inmiddels is dit ook te zien: jaarlijks waaien er veel takken uit.  
We gaan nu toch snoeiwerk uitvoeren. Doordat er langere tijd geen goed onderhoud is uitgevoerd 
zijn de kosten daarvan nu hoger. Dit komt uit op ca. €250 – €300 per boom. Hierbij gaan we er 

vanuit dat een deel van de bomen in twee fasen moet worden gesnoeid omdat de 
beschadiging/wondoppervlak te groot wordt bij eenmalige snoei.   
  
Er staat nu een bedrag in de begroting van 2020 en 2021 van totaal € 300.000 voor de feitelijke 
kap en herplant van de bomen. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2020 te gebruiken voor de 
achterstallige snoei. Bij het mitigatieplan komt dan een nieuw voorstel met financiële 
consequenties naar college van D&H en de commissie WWV (of Verenigde Vergadering). 

  
  
Hoogachtend, 
  
dijkgraaf en heemraden, 

secretaris-directeur,                dijkgraaf, 

  
  
  
  
drs. H.C. Jongmans MPM         G.J. Doornbos 
  
 

 
 
 



PERSBERICHT 

  

Waterschap wil beeldbepalende bomenrij behouden 

  

De 1.139 populieren langs het Volkerak blijven voorlopig staan. Aanleiding is een 
onderzoek naar de natuurwaarden dat altijd wordt gedaan bij voorgenomen bomenkap. 
De bomenrij blijkt van belang voor met name vleermuizen. Het dagelijks bestuur van 
Hollandse Delta besloot daarom om de bomenrij in stand houden. 
  
In februari 2017 besloot het waterschap om de 1.139 populieren langs het Volkerak op Goeree-
Overflakkee te kappen. Het gaat om Canadese populieren die met een leeftijd van ruim zestig jaar 

in de eindfase van hun ontwikkeling verkeren. Vallende takken kunnen op het nabijgelegen 
fietspad terechtkomen. Afgebroken takken veroorzaken overlast op de naastgelegen akkers. 
  
Natuur- en landschappelijke waarden 
Heemraad wegen & groen Petra van Nes-de Man: “Ik wil zorgvuldig omgaan met het beheer van 
alle bomen in ons gebied. Uit het onderzoek blijkt nu dat de populieren langs het Volkerak veel 
waarde hebben voor met name trekvogels en vleermuizen. Bovendien heeft de beeldbepalende 

bomenrij een grote landschappelijke waarde.”  
  
Ingrijpende snoei 
De bomen werden geplant vlak na 1953. Ze worden door buurtbewoners, wandelaars, fietsers en 
natuurverenigingen zeer gewaardeerd. Dit blijkt ook uit de 2.879 handtekeningen onder de petitie 
tot behoud van de bomen. Door nu te investeren in onderhoud en ingrijpende snoei, kunnen de 

populieren nog jaren blijven staan 
  
Groepsgewijs vervangen 
Een bureau doet ondertussen onderzoek naar een voor flora en fauna zo gunstig mogelijke manier 
om de bomen op termijn groepsgewijs te vervangen door jonge vitale bomen. Dit in goed overleg 
met de gemeente Goeree-Overflakkee, natuurverenigingen en perceeleigenaren. 
  

Overigens start in april ‘Windpark Oost-Flakkee’ ’langs dezelfde dijk met de bouw van acht 
windturbines. De populieren de staat waarin ze verkeren, zijn door de gemeente Goeree-
Overflakkee in de vergunningverlening voor het windmolenpark meegenomen 
  

  

 


