Aan:
1) Dijkgraaf dhr. J. Vos, loco Dijkgraaf mevr. A. Dielissen en andere leden van het
Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta.
2) In afschrift aan: Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta
3) In afschrift aan: Wethouder J. Oomen van Breda.
4) In afschrift aan: Raadscommissie Milieu en Mobiliteit.

West Brabant, 19 januari 2010.
Betreft: het behoud van de bomen op de Weerijskade. (SPOED).
Geachte (loco) Dijkgraaf en Dagelijks Bestuur
Wij hebben begrepen dat op uw verzoek 37 bomen op de Weerijskade in Breda gekapt
zouden moeten worden. Dit omdat de tussenruimte van 7 meter onvoldoende zou zijn om
onderhoud aan de aangrenzende sloot te verrichten.
Dit verbaast ons zeer omdat deze bomen al ca 20 jaar hier staan en er –denken wij- dus al
eerder het noodzakelijke onderhoud verricht is. Bovendien lijkt ons dat het
onderhoudsmaterieel aangepast hoort te worden aan te behouden natuur en landschap. En
niet omgekeerd tot aantasting van dit belangrijke landschapselement van het nog zo jonge
maar nu al belangrijke natuurgebied “het Zaartbos” moet leiden.
Dat de noodzaak van kappen door burgers niet begrepen worden blijkt uit de diverse
steunbetuigingen die wij ontvangen hebben, o.a. van de gemeentelijke CDA fractie. En
verder uit de vragen van de fractie van Water Natuurlijk in uw Waterschap en het verzoek
van de voor de kapvergunning verantwoordelijke Wethouder J. Oomen aan u om uw verzoek
nog eens te onderbouwen en te heroverwegen.
Ongeacht uw onderhoudstechnische overwegingen vragen wij u toch dringend om rekening
te willen houden met het maatschappelijk belang van behoud van deze bomen op de
Weerijskade van het Zaartbos en uw onderhoudsmaterieel daarop aan te passen. Een
beslissing om te kappen zal naar wij vrezen op weinig draagvlak voor het beleid van het
Waterschap Brabantse Delta kunnen rekenen.
Met vriendelijke groeten
dhr. A. Hessels (Coördinator BROM groep)
Natuurvereniging IVN Mark & Donge

e-mail adressen:
J.Vos : j.vos@brabantsedelta.nl
A.Dielissen : j.dielissen@brabantsedelta.nl
Algemeen Bestuur Waterschap : info@brabantsedelta.nl h.van.stokkom@brabantsedelta.nl
J.Oomen: weth.ajg.oomen@breda.nl
Raadscommissie Milieu en Mobiliteit: raadsgriffie@breda.nl aab.theunis@breda.nl

De Stem: redactie.stad@bndestem.nl

