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ONDERWERP Afdoening van toezegging bij 1.03.02 Doe team Ontmoetingsplein Obdam 

Inleiding 

 

Tijdens de raadsvergadering van 15 november jl. heeft portefeuillehouder Bonsen de volgende 

toezegging gedaan bij agendapunt 1.03.02 Doe team Ontmoetingsplein Obdam: 

 

 

 

Toezegging 

 

Mevrouw Bonsen zegt toe dat er notitie voor de raad wordt opgesteld met een toelichting inzake 

de verplaatsing van de bomen en waarbij het onderzoek naar een mogelijk behoud van de grote 

den op het plein wordt meegenomen. 

 

 

Afdoening  

 

De 14 volwassen en gezonde zuileiken die in de tuin voor de kerk staan worden verplant naar een 

locatie elders in Obdam. Ook de 10 semi-volwassen zuileiken staande voor De Brink (4 stuks) en 

tussen het parkeerterrein en de kerk (6 stuks) kunnen worden verplant. Hierdoor worden er geen 

bomen gekapt.   

 

Een potentieel geschikte locatie om deze bomen te planten is op het grasveldje gelegen achter het 

tuincentrum bij de entree van Obdam. Deze grond heeft gemeente Koggenland recent in bezit 

(overdracht vanuit provincie) en hierop staan nog geen bomen. Met het planten van 14 volwassen 

en 10 semi-volwassen zuileiken kan de entree van Obdam worden opgewaardeerd.  

Een andere optie is op het graslandje parallel aan de N194 Braken, tevens gelegen bij de entree van 

Obdam. Dit is het landje waar in 2020 en 2021 de kinderkermis van Obdam is georganiseerd. Dit 

graslandje komt in december 2021 in eigendom van de gemeente Koggenland (reeds eigendom van 

de Provincie Noord-Holland). Voorgesteld wordt om te zijner tijd de afweging te maken waar de 

bomen geplant moeten worden en eerst mogelijke ontwikkelingen af te wachten. 

  

In overleg met het doe team is besloten om de grote den te behouden. Het ontwerp wordt hierop 

aangepast en bij de uitvoeringswerkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. Dit betekent 

dat er zowel ondergronds als bovengronds beschermende maatregelen worden getroffen.      

 


