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Geachte leden van de raad, 

 
De redactie van ’t Bokkeblad heeft ons laten weten in week 52 een artikel te gaan wijden aan het 

kappen van drie monumentale Paardenkastanjes op het terrein Damsterweg 30 in Steendam, 

gelegen aan het Schildmeer (voormalig terrein ‘Koperen Scheepshoorn’). Dit terrein is in eigendom 

en in beheer bij een recreatieondernemer in Steendam. Voor het vellen van deze bomen is een 

‘omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand’ noodzakelijk. Per abuis zijn de 

paardenkastanjes zonder de noodzakelijke vergunning geveld. Het voorval is door een van de 

aanwonende aan ons en tevens aan de redactie van ’t Bokkeblad gemeld. 

De recreatieondernemer is sinds 2017 eigenaar van het terrein waarop drie monumentale 

paardenkastanjes en een groep van vier schietwilgen geregistreerd stonden als monumentaal 

waardevol. Omdat er sprake was van achterstallig onderhoud was de recreatieondernemer 

voornemens het terrein op te knappen.  

Bij het Contactplein van de gemeente is op 29 oktober gemeld dat er op het perceel Damsterweg 

32 rigoureus bomen werden gekapt. Bij raadpleging in het gemeentelijk register is door een 

medewerker van het bedrijfsbureau IBOR geconstateerd dat hier geen geregistreerde bomen 

stonden; in het register staan ze geregistreerd op perceel Damsterweg 30. Als vervanger van de 

reguliere beheerder, en met onvoldoende kennis heeft deze medewerker aangenomen dat de 

bomen op het gemelde perceel niet vergunningplichtig waren. Dit is door hem meegedeeld aan de 

eigenaar/ beheerder en aan de melder. De eigenaar/ beheerder is verder gegaan met de 

kapwerkzaamheden. 

In de weken erna zijn ook paardenkastanjes geveld. Hiervan is 20 november opnieuw een melding 

door een aanwonende gedaan. Op dat moment werd duidelijk dat er door de medewerker van het 

bedrijfsbureau IBOR een vergissing was gemaakt. Dit is per ommegaande aan de melder en de 

eigenaar/recreatieondernemer meegedeeld. De geregistreerde schietwilgen waren op dat moment 

nog niet gekapt, en zijn daarmee gespaard gebleven.  
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Helaas is de situatie onomkeerbaar. De gemeente stelt als tegmoetkoming drie herplantbomen 

beschikbaar. Deze worden in het eerste kwartaal van 2019 geplant. De recreatieondernemer treft 

geen blaam. Hij betreurt het voorval en heeft aangegeven graag van ons aanbod gebruik te maken. 

Herplant vindt plaats nabij de plek waar de paardenkastanjes hebben gestaan. Ook de melder is 

hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Dit voorval vormt aanleiding voor IBOR om maatregelen te nemen om zo’n incident in de toekomst 

te voorkomen. 

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


