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Aan:  de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente                                         

Steenbergen 

 

Onderwerp: de bomen langs de Krommeweg 

Datum: 20 mei 2015 

 

Geachte leden van de raad en het college, 

 

de leden van de Stichting Stadsraad Steenbergen (verder Stadsraad) vragen uw aandacht voor de staat van 

onderhoud van de bomen langs de Krommeweg te Steenbergen. In de achterons liggende periode is weliswaar 

sprake geweest van enig onderhoud aan sommige bomen, maar beslist niet voldoende. Nu het blad aan de 

bomen komt is (goed) waar te nemen dat diverse bomen dood hout bevatten. Het onderhoud van de afgelo-

pen winter is niet afdoende geweest; onderhoud moet je doen als het blad aan de bomen zit, niet als ze kaal 

zijn. 

Het gegeven speelt al langer. Wethouder Heijmans is al eens op dit onderwerp geattendeerd. Door de boom-

specialist(en) van de gemeente is de wethouder meegedeeld dat er niets aan de hand was en dat er toch wel 

leven in de takken terugkwam. Naar de mening van de Stadsraad valt hem niets te verwijten.  

Onze grootste zorg betreft de bomenrij tussen de (zeer fraaie) Kastanje voor de dubbele ingang volkstuinen en 

het eldkruis. Deze o e  zij  het eest erslete . Er staa  t ee Esdoor -soorten of varianten, in een be-

paald verband door elkaar gepland. 

Het gaat hier om enige exemplaren de Noorse Esdoorn (Acer Platanoides of een variant), het zijn de grootste 

bomen op dit stuk. Gemiddeld genomen prima gezond, maar kunnen wel een professionele opknapbeurt ge-

bruike . E  het gaat o  de ge o e Esdoor  A er Pseudoplata us . Deze laatste  zij  ehoorlijk erslete  e  
gevaarlijk vanwege het vele dode hout. De eigenschap van dood hout is dat het spontaan kan breken. Daar is 

geen storm of harde wind voor nodig EN in dit geval, kan het hout van tien meter hoogte neervallen. Takken 

dikker dan je pols, en daar is hier sprake van, kunnen flink wat schade en/of letsel aanrichten. 

Algemeen gesproken zijn alle bomen langs de gehele Krommeweg toe aan een opknapbeurt. 

Indien nodig ka  éé  a  o ze lede  uit de Stadsraad u erder, et foto s, ader i for ere . 

 

De Stadsraad verneemt graag uw mening.  

 

Namens de leden van de Stadsraad 

 

J.H. Brouwer 

secretaris-voorzitter      

 


