
Interpellatie ex art. 46 RvO door de Statenfractie van GroenLinks over bomenkap langs provinciale 
wegen in het westelijk weidegebied / Nationaal Landschap Groene Hart 

 

Toelichting: 

Begin januari werden zo’n 375 bomen gekapt langs provinciale wegen (voornamelijk langs de N210 
en de N204)  in het westelijk weidegebied. De ingreep leidde tot grote commotie en verontrusting in 
het gebied, vooral omdat er voor het overgrote deel  geen bomen werden teruggeplant. Dat was 
eerder ook al gebeurd bij het kappen van bomen langs de N228. 

In antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie stelden Gedeputeerde Staten dat terugplant 
voor verreweg de meeste bomen niet verplicht was, omdat het hier om populieren ging. Daarnaast 
stelden GS dat terugplant onwenselijk zou zijn vanwege het aspect van verkeersveiligheid. Het 
vreemde daarbij is dat deze eisen kennelijk niet gelden bij het terugplanten van andere bomen dan 
populieren; deze worden wel teruggeplant.  En ook elders in onze provincie worden bomen 
teruggeplant en wordt dat zelfs expliciet in persberichten vermeld.  

Als gezegd heeft de kaalslag geleid tot allerlei reacties uit het gebied, dat immers deel uitmaakt van 
het Nationaal Landschap Groene Hart. De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden vraagt om een 
andere aanpak.  Wethouders uit het gebied laten eenzelfde geluid horen. En ook gedeputeerde Krol  
heeft in de laatste commissie RGW voorzichtig laten blijken dat hier misschien eens opnieuw en 
anders naar kan worden gedacht en gekeken. 

Onze fractie vindt de beantwoording van de schriftelijke vragen onbevredigend en ziet in de verdere 
reacties nog meer reden om via deze interpellatie helderheid te krijgen van de zijde van GS en ook 
PS. 

Wij vinden dat het niet herplanten van bomen langs provinciale wegen na zo’n grootschalige kap een 
verschraling van het landschap betekent.  Het doet tevens afbreuk aan ecologische waarden; bomen 
zijn belangrijke stepping stones voor allerlei insecten en vogels. Het is niet logisch dat de provincie 
aandacht schenkt aan een meer ecologisch bermbeheer, maar tegelijkertijd alle bomen langs een 
provinciale weg kapt. Tenslotte maakt de kaalslag het er voor de fietser in dit open landschap niet 
prettiger op.  Als de niet-populieren allemaal worden teruggeplant maar geen enkele van  de 338 
populieren, dan moet er ook voor die delen waar populieren hebben gestaan een beplantingsplan te 
vinden zijn (met welke boomsoort dan ook) dat voldoet aan redelijke eisen die vanuit het oogpunt 
van verkeersveiligheid kunnen worden gesteld. 

Daarom komen wij –in aanvulling op onze schriftelijke vragen van 13 januari- tot de volgende vragen 
aan het College van GS: 

- Is het College met ons van mening dat niet alleen vanuit een optiek van wegbeheer, maar 
ook vanuit een landschappelijke optiek naar de wenselijkheid van bomen langs provinciale 
wegen kan worden gekeken? 

- Wat is de reactie van het College op het verzoek vanuit de gebiedscommissie De Utrechtse 
Waarden om deze groene linten in het landschap mee te nemen in de Kwaliteitsatlas 
Nationaal Landschap Groene Hart? 



- Wat zijn werkelijk valide redenen om niet te herplanten? Gelden die voor alle te herplanten 
bomen op de plek van de populieren, en gelden die toevalligerwijze niet voor bomen die 
kennelijk wel worden herplant? 

- Is het College van GS bereid om- binnen algemeen aanvaarde grenzen van verkeersveiligheid- 
met relevante partners in het gebied tot een plan te komen voor herplant van bomen langs 
provinciale wegen? 

Tenslotte:  een interpellatie moet je houden uit het oogpunt van een zekere urgentie.  We merken 
dat dit onderwerp leeft in het gebied en dat ook GS met een gevoel van ambivalentie zit. Onze 
Statenfractie vindt dit het moment om helderheid te scheppen en te voorkomen dat iedereen op 
elkaar gaat wachten en alles in vrijblijvendheid wegzakt totdat de volgende kap voor de deur staat. 

Dit jaar is op 17 maart in het hele land de boomplantdag (het heet tegnwoordig zelfs boomfeestdag) 
gevierd.  Die hebben we niet meer kunnen halen. Maar we zijn in elk geval op tijd voor een volgende 
gelegenheid. En hoe sneller de leemte in het landschap wordt gevuld, hoe liever het ons is. 
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