BOMEN IN STEDE BROEC
Bijna iedereen vindt bomen mooi. Stede Broec is een groene
gemeente met vele duizenden bomen. Daarvan zijn er zo’n
8.000 van de gemeente. We weten niet hoeveel bomen er op
particulier terrein staan, maar ook dat zijn er heel veel. Om
misverstanden te voorkomen: het Streekbos is niet van de
gemeente maar van het Recreatieschap. De bomen die daar
staan zijn dus niet meegeteld.
Kapvergunning
Tot nu toe moest voor het kappen van bomen een vergunning
worden aangevraagd. Dat gold niet alleen voor particulieren,
maar ook voor ons als gemeente. ‘t Kostte veel (ambtelijke)
tijd; in verreweg de meeste gevallen werd de vergunning
verleend en er werd maar een doodenkele keer bezwaar tegen
gemaakt. ’t Kostte dus tijd en geld, maar het had nauwelijks
gevolgen.
Raad schaft kapvergunning af
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de
vergadering van september 2007 aan de raad voorgesteld de
kapvergunningen af te schaffen. De raad heeft daarmee
ingestemd. Wie op eigen terrein een boom wil kappen, mag dat
voortaan zonder vergunning doen.
Gemeentelijke bomen: wel publicatie
Voor bomen van de gemeente zijn straks ook geen
kapvergunningen meer nodig. Er is besloten om wel te
publiceren welke bomen we willen kappen. Als u het daar niet
mee eens bent, kunt u dit kenbaar maken.
Beeldbepalende en monumentale bomen
Voorafgaand aan het afschaffen van de kapvergunning hebben
deskundigen een inventarisatie gemaakt. Zij zagen zo’n 240
mooie, markante bomen, die het beschermen waard zijn. Dat
zijn bomen op privéterrein én gemeentelijke bomen.

Deze bomen zijn in twee categorieën ingedeeld. Tweehonderd
zijn beeldbepalend: ze hebben een respectabele leeftijd,
worden als mooi ervaren en/of zijn van een bijzondere soort.
De overige veertig krijgen het predikaat monumentaal. Die zijn
minimaal tachtig jaar oud, onvervangbaar voor het karakter
van de omgeving en ze worden door omwonenden als mooi en
zeldzaam ervaren.
Beeldbepalend of monumentaal: niet zonder vergunning
Eigenaren van een beeldbepalende of monumentale boom
krijgen een brief. Daarin staat onder meer dat hun bomen niet
zonder vergunning gekapt mogen worden.
Bijdrage en advies monumentale bomen
Zoals gezegd: het verlenen van kapvergunningen kostte ons
veel tijd (en dus geld). De zes euro die ervoor betaald moest
worden, was niet kostendekkend. Dat betekent dus dat we nu
wat geld overhouden. Daarmee gaan we eigenaren van
monumentale bomen ondersteunen bij het onderhoud. Een
meer dan honderd jaar oude beuk waar wat takken uit moeten,
dat is ‘n klus voor een deskundige. Als de eigenaren zich bij
ons melden (op telefoonnummer 510253, krijgen zij advies en
–als er inderdaad gesnoeid moet worden- een bijdrage in de
kosten).
Monumentale bomen
In Stede Broec staan, zoals gezegd, veertig monumentale
bomen. Zes daarvan zijn meer dan 150 jaar oud: vier beuken
en twee platanen. Zeventien bomen zijn tussen honderd en
honderdvijftig jaar oud; beuken, platanen, een wilg, lindes,
een esdoorn en een es. Bij de iets minder oude bomen zijn er
behalve de bovengenoemde soorten ook enkele kastanjes en
walnoten. Bij de inventarisatie is gebleken dat verreweg de
meeste monumentale gezond zijn.
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Waar staan de monumentale bomen?
Waar staan die monumentale bomen? Het zal u niet verbazen:
in de oude kernen. De rest van de dorpen is er ‘te jong’ voor.
Alleen al op de begraafplaats aan de Broekerhavenweg staan
er vier! Bij de ingang van het sportcomplex van Excelsior en bij
Het Grootslag aan de Raadhuislaan staat een tachtig jaar oude
plataan.

Monumentale

Wie op de fiets stapt en de Hoofdstraat, de Zesstedenweg en
de P.J. Jongstraat langs rijdt, komt zo’n vijfendertig monumentale bomen tegen.
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