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Beste bewoner van de Lekerweg, 

 
Begin mei heeft u een brief van ons ontvangen waarbij we de spoedkap van ca. 150 iepen kappen 
aan de Lekerweg tussen de Hogeweg en de Middenweg aankondigde. Op 16 mei hebben wij hierover 
een informatieavond gehouden om nadere informatie te geven over de noodzaak en het vervolg. De 
gemeente was hierbij ook aanwezig, en gaf aan de noodzaak te toetsen door eigen onderzoek. 
Verder gaf de gemeente als voorwaarde mee dat aanwonenden betrokken moesten worden bij de 
keuze voor nieuwe aanplant en dit vast te leggen in de vergunning. Aan het eind van de avond 
hebben een aantal bewoners zich aangemeld voor een werkgroep om mee te denken over de nieuw 
aan te planten bomen.  
 
Keuze werkgroep 

Op 16 juni is de werkgroep bij elkaar gekomen. Onze boomspecialist gaf uitleg over geschikte 
soorten en andere voorwaarden waarmee bij het planten van bomen rekening moet worden 
gehouden, zoals beschikbare ruimte in relatie tot de weg, kabels en leidingen, dammen etc. 
Daarbinnen konden keuzes worden gemaakt over het gewenste beeld (afwisselend of een uniform 
laanbeeld zoals nu het geval is), boomsoorten (eigenschappen, biodiversiteit, duurzaamheid, 
groeisnelheid, eindhoogte, vatbaarheid) en aanplantmaat (haalbare grootte, kans op goed aanslaan, 
verkrijgbaarheid). 
 
De meeste aanwezigen wilden graag een laanbeplanting terug van één soort (uniform). Gekozen is 
voor de elzensoort Alnus spaethii ‘Spaeth’, gelijk als op het weggedeelte richting Oosterleek, omdat 
dit een sterke boom is die uiterlijk lijkt op de huidige iepen.     
 
Voortgang en vervolg 

Het onderzoek van de gemeente leidde tot dezelfde conclusie en onderstreepte de kapnoodzaak. De 
gemeente heeft met de input van de werkgroep op 4 juli de kapvergunning verleend. Zes weken na 
het verzenden van de vergunning (de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift), mag 
worden gestart met de uitvoering, dus op zijn vroegst op 16 augustus.  

Voordat gestart wordt met de kap moeten de bomen eerst nog gecontroleerd worden op 

aanwezigheid van nesten met jongen. Aanwezige nesten worden verplaatst naar omliggend groen. 

Dat staat gepland voor 15 augustus. Mogelijk wordt hiervoor een beroep gedaan op particuliere 

groenbezitters.  
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Planning kapwerkzaamheden 

De daadwerkelijke uitvoering van de kapwerkzaamheden staat gepland voor 22 augustus tot 
2 september. Het werk wordt uitgevoerd door Peter Mul Boomverzorging BV uit Middenmeer. De 
aannemer zal proberen om de overlast tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid naar uw 
woning of perceel zoveel mogelijk te waarborgen. Hij zal voorafgaand aan de werkzaamheden zelf 
de aanwonenden nog schriftelijk informeren.  
Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld, nood- en hulpdiensten zullen altijd 
doorgang krijgen en ook het legen van de vuilcontainers kan gewoon plaatsvinden.   
 

Meer informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij tot 5 augustus bellen (06-51585477) of mailen via 
m.kroon@hhnk.nl. Daarna kunt u via het algemene nummer het clusterhoofd Gerard de Groot 
benaderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Monique Kroon 

Assetmanager 
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