
Onderwerp: knotten van wilgen op 28 april 2022 

 

Aan de gemeenteraad 

 

Goedemiddag. 

Vandaag zond ik onderstaand bericht aan burgemeester en wethouders. 

Gezien uw kaderstellende en kontrolerende taak wil ik dit ook onder uw aandacht brengen  

Grt Kees Luteijn 

 

 

 

 

 

Vanmorgen is een strook wilgen op de Achterdijk ter hoogte van de Walmolen geknot.  

Ik heb daarover telefonisch kontakt gehad met een mederwerkers van Beheer.  

Samengevat was het antwoord dat door omstandigheden het er eerder tijdens het knot- en 
snoeiseizoen 2021/2022 nog niet van was gekomen. Jammer maar helaas. Kontrole op nesten zou 
hebben plaatsgevonden. 

Ik betreur deze gang van zaken. De Flora- en faunawet geldt ook voor de gemeente Papendrecht. De 
wetgeving is helder. Zonder gevaar of hinder mag er na 1 april niet meer gesnoeid worden. Dat is in 
het belang van de fauna, maar ook van de flora. De flora (voorjaarsbloeiers) ligt nu op de Achterdijk 
helemaal plat en komt niet meer terug. Een verloren seizoen. Knot van de wilgen was op dit moment 
helemaal niet urgent want gevaar of hinder deed en doet zich bij 3-jarig wilgenhout helemaal niet 
voor.  

De gemeente Papendrecht legt wat regelgeving en de naleving daarvan de lat hoog. Inwoners die 
buiten hun boekje gaan krijgen bezoek of worden schriftelijk gemaand. Als het de gemeente zelf 
betreft, zoals in dit geval, mag de hand kennelijk wel gelicht worden.  Dat is met 2 maten meten. En 
slaat een nieuwe deuk in het zo beperkte vertrouwen in de gemeentelijke overheid.  

Repareren van deze onrechtmatige aktie is niet meer mogelijk. Kwetsbare natuur is altijd het kind 
van de rekening. Maar wat gaat de gemeente Papendrecht hier nu mee doen en welke les wordt 
hieruit voor de toekomst getrokken? Een verontschuldiging en een aanpassing van de werkwijze? 
Knotten van deze wilgen had bijvoorbeeld zonder bezwaar in november 2022 kunnen plaatsvinden. 

Ik hoop op een helder en duidelijk antwoord. Ik zal dit ook onder de aandacht van de gemeenteraad 
brengen in de hoop dat ook de gemeenteraad hiermee aan de slag gaat. 


