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Geacht College, 

In een schrijven dd. 24 november 2015 verzocht u ons advies uit te brengen inzake de nota Structuurplan 

bomen. Het is een uitvoerig en veelomvattend plan.  Bij de bestudering en bij het formuleren van ons 

advies hebben wij ons tenslotte gefocust op de gevolgen van dit voorliggende plan voor onze drie 

kernen.  We hebben een aantal inhoudelijke opmerkingen, deels van algemene aard en deels 

gedetailleerd. 

Van algemene aard 

In uw voorstel neemt u de uiterwaarden en de oeverwal mee. De Rijkswaterstaat resp. het waterschap 

zijn geen voorstanders van bakenbomen, noch van bomen op de dijk en beschouwt tevens een zeer 

brede strook onder langs de dijk als haar domein.  Bij de uitwerking toekomstbeeld per kern tekent u 

toch bakenbomen (p10) en dijkbeplanting in. In werkelijkheid zal het plaatje veel minder groen uitvallen. 

Wij zijn van mening dat u in het plan duidelijk moet aangeven dat u er op inzet  om -samen met andere 

belanghebbende organisaties- alles in het werk te stellen teneinde de bakenbomen en de dijkbeplanting 

te behouden, resp. te realiseren. Oss is gezien de vele kilometers dijk een volwaardig gesprekspartner 

van bovengenoemde diensten. Wij vragen een krachtiger beleid dan geformuleerd op pag. 46 . 

In de nota spreekt u de wens uit het komgebied open te houden. U gebruikt daarvoor een 

cultuur/historisch argument alsook het argument van het behoud/bescherming van de weidevogels. 

Indien u de historische kaarten (zoals door u gebruikt op o.a. pag 41 ev) bestudeert , kunt  u tot de 

conclusie komen dat er op die kaarten wegen met bomen getekend staan in het gebied dat u aangeeft 

als komgebied. Ten aanzien van de Rulstraat bv  geeft u dat op pag, 42 volmondig toe.  Cultuur-

/historisch gezien hebben er altijd bomen  gestaan en zijn er lanen geweest.                   

U breekt ook een lans voor bescherming van de weidevogels. Volgens onze eigen waarneming zijn er 

echter -als voorbeeld- ten oosten  (langs de Dorpenweg) en ten zuiden (langs de Osseweg) van Macharen  

geen weiden meer met een grote biodiversiteit. Onze vraag is of de gemeente weet  heeft van de weiden 

in het komgebied. Met weiden bedoelen we dan meerjarig grasland met een grote biodiversiteit waar 

vogels ongestoord kunnen broeden en eten. Onze bewoners zien steeds meer weide-akkers veranderd  

in gras arealen met één soort gras dat regelmatig systematisch baansgewijs gemaaid wordt.  



Het zijn grasproductiegronden geworden en geen weiden meer in de zin van uw nota. Nesten zijn er niet. 

De habitat van vogels kan verbeterd worden door  in overleg te gaan met de boeren om tot herstel van 

het weidelandschap te komen en door de bomenstructuur die al heel lang bestaat zorgvuldiger te 

beheren en vooral te behouden. De afgelopen decennia  zijn er veel bomen  en struwelen (oa  ten 

gevolge van de landverkaveling) opgeofferd juist ten gunste van  de huidige monoculturen die geen 

leefgebied vormen voor weidevogels. Het aantal weidevogels is dan ook (zeker ten aanzien van 1997) 

schrikbarend teruggelopen.                               

Kortom: uw argumenten van cultuur/historische aard en inzake behoud/bescherming weidevogels zijn 

niet valide genoeg om uw voorgenomen grootschalige kap in het komgebied te rechtvaardigen. 

 

Inzake de uitwerkingen per kern 

Wij pleiten voor beplanting langs de hele dorpenweg en de noord-zuid. Dit is een belangrijke 

verkeersroute (1.2 p. 23) en dan moet er in uw visie een doorlopende lanenstructuur ontstaan. Voor ons 

geldt dat voor de gehele route, los van komgebied. 

Haren:   Wij zijn er duidelijk voorstander van de bomen in het komgebied te behouden en te 

onderhouden, resp. tzt  te heraanplanten. Dit grote aantal bomen zorgt niet alleen voor ecologische 

winst maar maakt ook al sinds vele jaren deel uit van ons cultuur-landschap en is daardoor een 

onderdeel van onze  geschiedenis geworden. Voorgenomen grootschalige kap (Nieuwe Spaanse Steeg) 

zorgde nog recentelijk voor veel onrust  en veroorzaakt nog steeds een invasie van roeken en kraaien in 

de kern van Haren zelf, waar deze roeken en kraaien nu zorgen voor massale vervuiling. Wij pleiten er 

dan ook voor het huidige bomenbestand beslist niet verder te beperken en de bomen langs de 

Dorpenweg, de Luensestraat, de Bossekampstraat te behouden en te onderhouden ten einde verdere 

overlast te kunnen beperken. 

Macharen: Op de splitsing Dorpstraat/Hoogstraat staat naast de basisschool De Linde al 70 jaar een 

linde die wij graag als bijzonder waardevolle  boom zien geoormerkt. 

Wij zien graag bomen langs de hele dorpenweg richting rotonde Megen. Sluit mooi aan bij de 

eendenkooi en de Noord-Zuid. (ecologische verbinding) en ligt gedeeltelijk ook op de oeverwal. 

Wij zien graag dat uw in het structuurplan opneemt  de herbeplanting van de megense dijk en het 

aanvullen van de bomen op de kasteeldijk.  

De opmerking over de caspar boshartstraat als lopend over de oude es en uw plan om daar derhalve 

geen bomen te planten/handhaven lijkt in strijd met het oorspronkelijke inrichtingsplan van deze straat. 

Door het tzt verdwijnen van de bomen zou een zeer kale en veel te brede straat ontstaan die niet in een 

kleinschalige kern past. (p, 89). Communicatie met de bewoners lijkt oi hoogst noodzakelijk. Dit 

onderdeel van uw plan wijzen wij sterk af. U visie wijkt hier af van uw uitgangspunt zoals verwoord op 

pag 45, 4.2.2. 



Op p.86 van de bijlagen staan op beide kaartjes de “bossen” van het waterschap tussen het kanaal en de 

Dorpenweg ingetekend. Wij zien graag dat u vermeld dat deze bossen waardenvol zijn en behouden 

moeten blijven. Dit is gewenst omdat de bossen eigendom zijn van het waterschap en de toekomst van 

deze stukken groen wegens het stoppen van de waterwinning onduidelijk is. Het is een gebied met een 

rijke fauna en geliefd bij wandelaars. 

Ten zuidwesten van de brug over het kanaal ontbreken op uw kaartjes de rij wilgen die als windvang 

dienen. 

Megen:  De dorpsraad is blij met het opnieuw aanplanten van bomen in de diverse straten en 

langs de Maasdijk. Over de realiseerbaarheid van dit laatste zijn er twijfels.  

Over het ontbreken van de vermelding dat er leilindes staan op het broeder Everardusplein  voor de 

Acropolis die gehandhaafd moeten worden omdat zij in het stadbeeld passen, maken wij ons zorgen. Wij 

verzoeken u dit alsnog op te nemen. Wanneer u in de stadskern van Megen op zoek gaat naar locaties 

voor solitaire bomen zien wij graag de Korenmarkt als een ruimte waar activiteiten kunnen plaatsvinden 

bewaard. 

Wederom wordt de Noord-Zuid een belangrijke verbindingsweg genoemd, die bovendien loodrecht op 

de Maas staat. Uw voorstel om vanaf de Herstraat geen beplanting te handhaven roept bij ons hetzelfde 

commentaar op als ten aanzien van de kap in Haren: er komt grote overlast van de nu daar zittende 

roeken en kraaien en er is geen echt weidegebied meer, bovendien staat grootschalige kap op 

gespannen voet met uw uitgangspunt om (hoofd)verkeersroutes (pag 67) te begeleiden door bomen. Wij 

adviseren om langs de hele Noord-Zuid de bomen te handhaven resp. aan te planten. 

 

In de hoop hiermee een positieve bijdrage te hebben kunnen leveren aan uw notitie, 

 

Hoogachtend, 

 

Mw. M.C. van Tongeren 

 Secr. Dorpsraad Megen, Haren en Macharen  

 

 

 

Dit advies werd opgesteld door:                   

Evert Oele en Theo Breuring 


