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Verzet tegen ‘onnodige
bomenkap’ in Winsum
PATRIECIA KOLTHOF

WINSUM Omwonenden van de
Twaalf Hoven willen dat het kleine
bos bij het zorgcentrum gespaard
blijft. De bomen moeten wijken
voor de bouw van De Tirrel.

Actievoerders hingen zaterdag het
bos bij De Twaalf Hoven vol span-
doeken met leuzen zoals: ‘Gemeen-
te kapt erop los, weg is ons 12Hoven-
bos.’ De actie was gericht tegen de
volgens buurtbewoners onnodige
bomenkap op het terrein van het
zorgcentrum. De gemeente wil voor
het aankomende broedseizoen ruim
3000 vierkante meter bos en vijftien
losstaande bomen weghalen.

De kapmelding voor het terrein is
op 11 december 2018 gedaan. Net

voor de herindeling. Sinds 1 januari
2019 is het in de nieuwe gemeente
Hogeland niet toegestaan om bo-
men te kappen zonder vergunning.
Daarvoor volstond een melding.

Buurtbewoners willen nu dat de
kapmelding wordt ingetrokken. „De
manier waarop de gemeente nu te
werk gaat is gewoon niet netjes”,
zegt omwonende Thea Assies. „We
worden als bewoners buitenspel ge-
zet. We kunnen niet eens bezwaar
maken.”

Assies zegt dat een groep bewo-
ners sinds een jaar bezig is om in-
zicht te krijgen in de plannen van de
gemeente. Welke bomen gaan pre-
cies weg en komen er nieuwe bomen
voor terug?

„We praten wel mee in klankbord-
groepen. Maar volgens mij worden

e

we niet echt gehoord. We weten dat
er groen voor terug komt. Maar een
grasveld is ook groen. Wij willen een
bos.”

Op het terrein begint dit jaar de
bouw van de Tirrel: een multifunc-
tioneel centrum voor zorg, onder-
wijs en sport. Assies is nog niet klaar
met actievoeren: „Ik ga nu alle raads-
leden persoonlijk mailen en als daar
niets uitkomt gaan we nog meer ac-
tie ondernemen.”

Woordvoerder Claudia Brink van
de Tirrel is op de hoogte van de on-
vrede „Er is diverse malen overleg
geweest met buurtbewoners over de
inrichting van het park rondom de
Tirrel.”

Als het pand af is en het oude
pand van De Twaalf Hoven is ge-
sloopt, vindt er gehele compensatie
plaats door herplanting. „We blijven
luisteren en blijven met iedereen in
gesprek.”

Brink benadrukt dat onderzoek
heeft uitgewezen dat er geen bomen
worden gekapt waarin zich roeken-
nesten bevinden. De betreffende bo-
men staan ook niet op de lijst van
waardevolle bomen. De gekapte bo-
men worden hergebruikt: zij wor-
den deel van een haag van boom-
stammen en takken.

‘We worden als
bewoners
buitenspel gezet’


