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De discussie over de Platanen aan de Kruispoort is de Stichting  Sirene niet ontgaan. Helaas 

hebben we het dit jaar al twee maal meegemaakt dat ‘kapvergunningen’ werden verstrekt die 
niet waren gebaseerd op valide argumenten. Nu lijkt het er op dat B&W een zorgvuldige 

besluitvorming nastreven, maar lijken delen van de gemeenteraad hier niet in mee te willen 

gaan.  

Stichting Sirene neemt de onrustgevoelens van de bewoners serieus, maar is van mening dat 

er hiervoor een andere oplossing is dan kappen. Sirene wil de bomen laten kantelaberen.  

Dit is een vorm van zeer zwaar snoeien, zodat er alleen nog een stam en takstompen 

overblijven. In veel stedelijke omgevingen , met name bij Platanen wordt deze techniek 

toegepast omdat de boomsoort deze ingreep zeer goed verdraagt.  

Met het kantelaberen wordt het volgende bereikt:  

- De conditie van de bomen, die nu als matig wordt gezien, zal weer goed worden. De 

matige conditie wordt veroorzaakt doordat ze volgroeid zijn voor hun specifieke 

standplaats omstandigheden. Als een groot deel van de kroon wordt weggehaald is de 

wortelstructuur weer krachtig ten opzichte van de kroon.  

- De bomen zullen niet meer zo ver boven de huizen uitsteken doordat ze met name hoog 

hun takken verliezen. Het bedreigend gevoel is dan verminderd of weg.  

- De bomen zijn nu onevenwichtig in takopbouw door de voormalige aanwezigheid van 

de kastanjes. Door het kantelaberen zal forse hergroei gaan optreden, ook aan de zijde 

van de kerk. Zelfs na een eerste jaar zal de boom een meer evenwichtig uiterlijk krijgen, 

wat esthetisch zeer gewenst is en ook bijdraagt aan het wegnemen van het onrustgevoel.  

- De laanstructuur en het monumentale karakter blijft behouden 

- De functies voor de vleermuizen, waaronder paarverblijven, blijven behouden.. 

- Een Plataan die op deze wijze wordt onderhouden kan een grotere ouderdom (meer dan 

100 jaar) krijgen. Een nadeel is dat de bomen meer / ander onderhoud vergen dan nu.   

 

Voor het geval toch een voornemen bestaat de bomen geheel te verwijderen, wijzen wij op de 

Wet natuurbescherming. Er zijn gegronde aanwijzingen dat de bomen een paarverblijf zijn 

voor de Ruige Dwergvleermuis. Dan zou voor de kap een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk zijn. Onderzoek naar vleermuizen dient volgens het 

vleermuisprotocol plaats te vinden,  vangt aan in april en duurt tot oktober. Zoals het er nu 

naar uitziet kan geen ontheffing en dus geen omgevingsvergunning worden verleend voor 

midzomer 2018.   

   

Hoogachtend, namens de Stichting Sirene,  

Henk Baptist, voorzitter 
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