Aan:
De Gemeente Leeuwarderadeel,
Postbus 24,
9050 AA Stiens.

Stiens, 27 oktober 2017

Geachte gemeente,
Sinds 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente te Stiens
met enige regelmaat vragen gekregen over het onderhoud van de dubbele bomenrij rondom de
begraafplaats van de Sint Vituskerk. Onder andere de familie van Riemsdijk, de Stichting
Monumentenzorg Leeuwarderadeel en Plaatselijk Belang te Stiens hebben diverse keren met ons
contact opgenomen. Zij wijzen op de onderhoudstoestand van de bomenrijen en vragen zich af of en
wanneer het (groot) onderhoud zal plaatsvinden.
Wij herkennen deze vragen.
Dit jaar zouden we, in samenwerking met de gemeente Leeuwarderadeel, de bomen regulier
onderhouden. Om dat overwogen te doen, heeft u gevraagd te onderbouwen hoe dat het beste kan.
We hebben opdracht gegeven aan een gecertificeerd bureau om de toestand van de bomen in kaart
te brengen en een voorstel voor onderhoud te doen. Het CvK heeft kennis genomen van de inhoud
van dit rapport dat bij deze brief is gevoegd.
Na een uitvoerige discussie in het CvK over de inhoud van het rapport en de voorstellen die daarin
vermeld staan heeft het college het volgende vastgesteld. (Besluitenlijst van de vergadering
beschikbaar).
Het college kan, zonder grote financiële steun van de overheden, niets anders concluderen
dan dat we de bomen van de twee rijen gaan rooien, gezien de toestand van de bomenrijen.
De kans is groot, dat, wanneer we nu alleen de slechtste bomen gaan rooien, we de komende
jaren dit zullen moeten herhalen. De bomenrijen zullen grote schade kunnen oplopen. (Zie
het rapport, bladzijde 10)
We realiseren ons dat dit een grote impact kan hebben op het aanzien van Stiens door het
verdwijnen van de dit karakteristieke element.
Alternatieven, die in het rapport (bladzijde 11,12) zijn beschreven:
Cultuurhistorisch perspectief:

Alle bomen rooien en nieuwe planten. Na tien jaar zijn de bomenrijen weer een herkenbaar punt
in het dorp. Deze variant kost €170.000 – €190.000. Het grootste deel van deze kosten zullen
door derden gedragen moeten worden.
Boomtechnisch perspectief:
Het onderhoud aan de huidige bomenrijen door deskundigen laten plaatsvinden zoals in het
rapport van Witteveen is omschreven (verwijderen slechte bomen, herplanting en grootschalig
onderhoud in de komende 10 jaar) zal in totaal €180.000 - €200.000 kosten. Het grootste deel
van deze kosten zullen door derden gedragen moeten worden.
We zijn bereid met u op korte termijn in overleg te gaan om de eerste stappen te zetten en
voorstellen van u daarbij te betrekken, zodat de gemeente Leeuwarderadeel nog voor het einde van
dit jaar een besluit kan nemen.
We hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zijn bereid op zeer korte
termijn met u in nader overleg te treden zodat we de unieke uitstraling van Stiens voor de komende
jaren kunnen behouden.
Met vriendelijke groet,
De Protestantse Gemeente van Stiens, voor deze het College van Kerkrentmeesters,

H. de Haan, kerkrentmeester onderhoud CvK

Bijlage: Rapport Witteveen

