
'Dorp krijgt zielloze straten'
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ARob Gets bij de Kerkweg, achter hem de platanen die de gemeente wit rooien,roro oouwE ANNE vERBRUGGE

DOUWE ANNE VERBRUGGE
, KOCKENGEN I De ophoging van

Kockengen in het kader van 'Koc-
kengen Waterproof'gaat ten koste
van een flink aantal bomen. Eerst
verdwenen er dikke kastanjes aan
de Van Zuylenweg. Nu zijn de mo-
numentale platanen aan de Kerk-
weg aan de beurt. ,,Het dorp krijgt
zieTloze straten," meent Rob Gels.

Fase I van het miljoenenproject
'Kockengen Waterproof is .deze
zomer afgerond. Fase 2 staat op
punt van beginnen. Gels is een van
de bezorgde dorpsbewoners die
Kockengen ziet veranderen in een
dorp met ontzielde straten. ,,Naast
de platanen aan de Kerkweg gaan
ook het gerieftroutbosje op de hoek
van de Lockhorstweg en de Van
Doornweg en de treurwilg aan de
Schoenmakerweg tegen de vlakte."

Gels weet dat de platanen aan de
Kerkweg 6O jaar oude inheemse
bomen zijn en dat ze net als eiken-
en beukenbomen een leeftijd van
tussen de 30O en.500 jaar kunnen
bereiken. ,;Yoor de bomen is een
monum€ntenstatus aangewaagd,
maar gels heeft nog nidcs gehoord.
,,De gemeente wil de bomen weg-
hebben om een nieuw riool aan te
leggen, dus ik denk niet dat ze
haast maakt met de monumenten-
status."

'Nietnodig'
Gels is het meest boos over het feit
dat de bomenkap helemaal niet
nodig is. ,,Het rioleringsnefiverk
wordt veel te grootschalig aange-
pakt. Het probleem is kleiner als je
het afzet tegen middelen die inge-
zet worden."

De Kockengense hovenier Jo-
chem Versloot, die toevallig langs
wandelt, beaamt hef verhaal van
Gels. ,,Er is ruimte genoeg om met
klein materieel een sleuf te graven
voor d'b aanleg van het riool, zon-
der datje de bornen beschadigt. De
platanen hoeven echt niet weg."

Gels knikt: ,,Dure onderzoeksbu-
reaus doen allerlei experimenten,
terwijl wij als buurtbewoners ge-
woon kunnen vertellen wat de
beste en goedkoopste oplossing is.
Waarbij we het dorp ook nog mooi
houden. Maar oplettende burgers
worden als lastig ervaren. En on-
dertussen worden de inwoners niet
geinformeerd over de verschrikke-
lijke kaalslag die hier plaatsvindt.
Het wordt een dooie boel. Een
soort Leidsche Rijn. Terwijl het he-
lemaal niet nodig is."


