
Antwoord schriftelijke vragen van M. Sturkenboom van 22 september

Vragen:
1. Zijn het rapport en de constatering voor u aanleiding voor heroverweging van de 

constructie van de wal en/of aanpassing van de aanplant waardoor ook de 
bomengroei op de wal mede als onderdeel van het intensievere gebruik van de Ben 
Ponlaan dat is voorzien als onderdeel van de wering functioneel wordt?

Antwoord:
In het verslag van de KNNV staat een passage (zie onderstaand kader) over het verwachtte 
omwaaien van de bomen op de wal. Deze conclusie wordt niet onderschreven door de 
gemeente Leusden. Als voorbeeld kunnen wij de Liniedijk aandragen. Dit is ook een 
verhoogde wal met een groot aantal grote bomen die niet omwaaien. Er is zand aangebracht 
in de vlakke zone tussen de wal en het water met als doel de grond te verschralen en 
bijzondere vegetatie te bevorderen. Zoals blijkt uit de aanwezige flora is dit goed gelukt. In de 
ecologische zone bestaat de wal uit gewone grond met voldoende houvast voor de wortels 
van de bomen. Er is dus geen aanleiding om de constructie te heroverwegen of aan te 
passen. 
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2. Als geconstateerd wordt dat de eerste periode uitgebreid onderhoud leidde tot vrije 
poelen en waterranden waarom is het onderhoud dan aangepast?

Het is voor poelen belangrijk deze te beheren. Dit betekent dat ze eens in de vijf a tien jaar 
(afhankelijk van de situatie) gebaggerd moeten worden. Het is positief dat dit naar voren 
komt in het onderzoek. Volgend jaar gaan we het baggeren in het beheer meenemen. 
Jaarlijks wordt de gehele ecologische zone gemaaid, inclusief de poelen en de rietvegetatie 
langs het water. Pluksgewijs worden er stukjes rietvegetatie gehandhaafd voor met name de 
aanwezige vogels in het gebied.

3. Overweegt u omdat er sprake is van wildgroei van wilgen en riet maatregelen te 
nemen om daar wat aan te doen en maakt het verwijderen van de wilgen en het 
maaien van het riet daar onderdeel van uit ?

Zoals ook in antwoord 2 beschreven wordt de rietvegetatie jaarlijks gemaaid op enkele 
plukken na. Ook wordt dan de eventuele opslag van wilg en els gemaaid. Langs het water 
zijn ook enkele groepen elzen en knotwilgen aangeplant. De elzen zullen uiteindelijk 
uitgroeien tot volwassen bomen en de knotwilgen worden elke 3 tot vier jaar geknot. 
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Mochten  de elzen te dominant worden, dan kan er voor worden gekozen om deze 
pleksgewijs af te zetten op 1 meter, waarna ze weer opnieuw uitlopen. Er is een normale 
groei aanwezig in de zone.  Het is waar dat wilgen en riet hard kunnen groeien, maar dat is 
een normaal beeld in de Gelderse Vallei. Om te voorkomen dat het gebied verbost wordt het 
jaarlijks gemaaid. Dat gaat ook dit jaar plaatsvinden.

4. Kunt u aangeven op welke termijn deze maatregelen te verwachten zijn?

Dit najaar zullen wij als onderdeel van het omgevingsonderhoud het onderhoud uitvoeren en 
bovenstaande opmerkingen daarin meenemen. 

Met vriendelijke groet

College van B&W

E.D. Luchtenburg drs. A. Vermeulen
Gemeentesecretaris Burgemeester
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