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Onderwerp
Herbestemming platanen Kruispoort Steenbergen

Steenbergen; 19 januari 2021

Aan de Raad,

In december 2019 zijn negen platanen aan de Kruispoort gekapt. Dit ter uitvoering van de motie 
'Platanen Kruispoort Steenbergen' die op 29 november 2018 door u is aangenomen.

In dezelfde vergadering heeft u de motie 'Herbestemming platanen' unaniem aangenomen. Met 
deze motie heeft u het college opgedragen om:

te onderzoeken of het overgebleven hout van deze platanen gebruikt kan worden om 
elders in de gemeente Steenbergen invulling te geven aan natuur, cultuur of historische 
bouw element(en). Bijvoorbeeld brug, kunstwerk, klimrek, et cetera, 
of realisatie hiervan in redelijkheid ligt met de kosten die hieraan verbonden zijn?
Budget hiertoe toe te rekenen aan de kosten verbonden aan de kap van de platanen.

Het afgelopen jaar zijn met diverse houtbewerkers en meubelmakers gesprekken gevoerd over 
de mogelijkheden om het hout van de platanen een duurzame herbestemming te geven. 
Plataanhout is alleen geschikt voor gebruik binnen, buiten rot het hout binnen een aantal járen 
weg.

Eén van de betrokken meubelmakers, te weten de heer Van Kuijk, heeft aangegeven zorg te 
kunnen dragen voor een duurzame herbestemming van het hout van de Steenbergse 
platanen. Hij kan de stammen vervoeren, zagen en het hout laten drogen. Vervolgens kan het 
hout verwerkt worden tot bijvoorbeeld een meubelstuk of vloer. Er is geen bijdrage van de 
gemeente benodigd.

Het college heeft daarom op 19 januari 2021 besloten om de stammen van de Steenbergse 
platanen te schenken aan de heer Van Kuijk onder de voorwaarde dat inwoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) instellingen uit de gemeente Steenbergen als eerste de mogelijkheid krijgen 
om hout van de platanen aan te schaffen. De heer Van Kuijk heeft hiermee ingestemd.

De heer Van Kuijk is meubelmaker en heeft een eigen werkplaats in Halsteren. Verder is de heer 
Van Kuijk aangesloten bij De Makers van Bergen op Zoom. Dit is een collectief van creatieven uit 
Bergen op Zoom en omgeving. Het collectief exposeert en verkoopt hun werk gezamenlijk in één 
winkel in Bergen op Zoom. De heer Van Kuijk staat ervoor open het hout van de platanen op een 
locatie in de gemeente Steenbergen te exposeren en te verkopen. Hij onderzoekt de 
mogelijkheden hiervoor.



B M2100005

Zodra het hout beschikbaar is voor de verkoop, draagt de heer Van Kuijk zorg voor de 
communicatie hierover. Wij zullen de heer Van Kuijk hierbij ondersteunen, zodat het bericht 
zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in onze gemeente 
bereikt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en de motie als afgehandeld
te kunnen beschouwen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, «—" ī de burgemeester,
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