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Schriftelijke vragen Forza m.b.t. herinrichting dorpsplein/horecaplein aan de
Dorpsstraat te Castricum

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de gestelde schriftelijke vragen van Ralph Castricum van Forza treft u hierbij
de antwoorden aan van ons college.
1. Wat is de status van deze herinrichting?
De werkzaamheden aan de bomen zijn nagenoeg afgerond. Om de bomen gezond te houden
geeft Firma Stoop ze nog wel water. Er wordt nog één door de RABO gesponsorde solarbank
geplaatst.
2. Klopt het dat de gemeente het advies van de aannemer naast zich neer heeft neergelegd
m.b.t. het verwijderen van een onderliggende betonnen rand om de boom?
Tijdens de werkzaamheden bleek dat onder de grond rond de boom een betonnen rand zat. De
wortels waren om de rand gegroeid zodat het niet mogelijk was om de rand eruit te halen. De
wortels zouden beschadigen en daardoor ook de hele boom.
Ander belangrijk punt was dat door het doorzagen van wortels wonden ontstaan en daardoor
schimmels naar binnen kunnen komen met als gevolg dat de boom ziek wordt en dood kan gaan.
Firma Stoop adviseerde ons dan ook om de rand te laten zitten.
3. Klopt het dat rond de herinrichting van de boom na 4 dagen herstellen en weer
opbouwen er uiteindelijk niets is veranderd. Zo ja, bent u het met onze fractie eens dat
dit wel een enorme verkwanseling is van gemeenschapsgelden?
Dat klopt niet, er is wel degelijk veel werk ondergronds verricht. Het uitgangspunt was de boom te
behouden. Om de boom te kunnen behouden was de opdracht om grond te vervangen. Dit is met
groot materieel gedaan zoals een zuigwagen die 16m3 grond heeft weggezogen.
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Vervolgens is met vrachtwagens 16m3 nieuwe bomengrond aangebracht. Dit is nodig zodat
komende jaren voldoende voeding is.
Ook zijn er vier minder gezonde bomen gekapt. Deze bomen veroorzaakten schade aan de
fundering van de panden en drukte de bestrating omhoog. De wortels zijn verwijderd en er is 5 x 5
meter grond per boom afgegraven en vervangen door bomengrond. Nieuwe bomen zijn geplant en
hebben nu voldoende voeding om zich duurzaam te ontwikkelen. Omdat de bomen ondergronds
betere grond hebben zullen deze niet meer de bestrating opdrukken en onder de fundering op
zoek gaan naar voeding.
Op het oog lijkt dat er maar vier nieuwe bomen zijn geplant maar er is ondergronds ruim 116 m3
grond verwisseld. Dit is nodig om de bomen een kans te geven om zich onder deze slechte
omstandigheden te ontwikkelen.
Verder zijn er nog fietsenrekken verplaatst voor meer zicht en ruimte op de terrassen en er zijn
oplaadpalen geplaatst voor e bikes.
4. Naar horen zeggen heeft een hovenier van ver buiten Castricum het onderhoud van de
bomen op het plein op zich genomen. Is dit juist? Zo ja, bent u het met onze fractie eens
dat we zeker nu, ons beter kunnen richten op lokale hoveniers dan van ver buiten de
provincie?
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door firma Stoop uit Waarland. Dit is inderdaad geen bedrijf uit
Castricum maar wel een gespecialiseerd groenbedrijf uit de regio waar we meer dan 20 jaar mee
samenwerken. Deze klus had wellicht naar een lokale firma gekund, maar door de hoeveelheid
werk hadden ze ook bedrijven buiten Castricum moeten inhuren. Tevens zijn ze niet zo
gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden als firma Stoop.
5. Welke kosten zijn gemoeid met het herinrichten en weer herstellen van de verhoging
rondom om de boom?
De kosten aan de bomen en het verwisselen van de grond zijn begroot op 39.400 euro. Daarvoor
is dus 116 m3 grond verwisseld, 4 nieuwe bomen geplant en al het straatwerk weer hersteld. De
werkzaamheden waren lastig uitvoerbaar en daardoor kostenverhogend vanwege beperkte ruimte,
gebouwen, en veel kabels en leidingen.
6. Waarom is het bankje niet teruggeplaatst?
In overleg met de programma manager versterking winkel- en verblijfsgebieden en de
ondernemers is besloten om de bank niet te vervangen. De bank was oud en versleten en er was
geen wens om een nieuwe te plaatsen er was zelfs bezwaar tegen. Er waren regelmatig fietsers
die hun eigen versnaperingen op dit bankje nuttigden en dan geen gebruik maakten van de
terrassen.
7. Een wens van vele ondernemers was om het plein volledig gelijkvloers aan te leggen.
Waarom is geen gehoor gegeven aan deze oproep?
Het was de bedoeling om na de grond uitwisseling van de grote boom het straatwerk gelijkvloers
aan te leggen. Helaas was dat door de betonnen rand die we niet konden verwijderen en de vele
oppervlakkige wortels niet mogelijk. Het behoud en gezondheid van de boom had meer prioriteit
dan het gelijkvloers maken van de bestrating.

8. Ook is bij het terugplaatsen van de oude situatie een afwerking toegevoegd van in de
lengte opstaande stenen. Deze zijn gemakkelijk te verwijderen (zie bijlage) Bent u het
met onze fractie eens dat op een drukke muziekavond of gewoon tijdens drukke
weekenden deze stenen al snel een eigen leven gaan lijden met alle gevolgen van dien?
We zijn het geheel eens met deze opmerking. We gaan de in de lengte opstaande stenen
verkorten en op gelijk niveau terugbrengen van het straatwerk. Tevens gaan we deze stenen met
specie vast zetten. De werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
9. Wat gaat de gemeente concreet doen om dit te nu te herstellen?
Op korte termijn worden de opstaande stenen verlaagd en verstevigd met specie zodat het
verwijderen wordt verhinderd.
Er komt nog een door de RABO bank gesponsorde solarbank.
Als de werkzaamheden zijn afgerond hopen we dat het dorpsplein weer een mooi en groen uiterlijk
gaat krijgen wat past bij het karakter van Castricum.
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