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Onderwerp :   beantwoording schriftelijke vragen gesteld ‘inzake situatie Oude Hof Bergen 
NH, afkalven van de oevers’ 
 
 
Geachte mevrouw de Ruiter, heren Zeiler en Haring, 
 
 
Aanleiding 
Op 16 september 2010 zijn door de fractie van Gemeentebelangen, mede ondersteund door de 
fractie van D’66 schriftelijke vragen gesteld ‘inzake situatie Oude Hof Bergen NH, afkalven van 
de oevers’. Onderstaand worden deze vragen beantwoord. 
 
Vraag 1: Is het college op de hoogte van de sterke ondermijning van de oevers van de 
Hofvijver door uitspoeling van zand, als gevolg van de daar in het afgelopen jaar uitgevoerde 
baggerwerkzaamheden? 
 
Antwoord: De oevers van de waterpartijen van het Oude Hof hebben de afgelopen decennia 
erosie ondervonden. Een direct verband tussen ondermijning van de oevers en de 
baggerwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd is niet aangetoond. Door de lage waterstand 
is de oevererosie op dit moment wel beter zichtbaar dan in tijden waarbij het waterpeil hoger 
staat. 
 
Vraag 2: Is het bij het college bekend dat het waterpeil in de Hofvijver en in de vijvers rond het 
Maesdammerhof sinds de baggerwerkzaamheden permanent minimaal 15 tot wel 30 centimeter 
te laag staat, mede vanwege het verwijderen van waterscheidingen en het wegzijgen van water 
in de richting van de Broekbeek? 
 
Antwoord: Het is bij ons college bekend dat het waterpeil in de waterpartijen van het Oude Hof 
op dit moment erg laag is. De oorzaak ligt vermoedelijk in een combinatie van een droog 
voorjaar, waardoor een natuurlijke verlaging van de grondwaterstand is opgetreden en de 
slechte conditie van het schot onder het bruggetje van de Sluislaan, waardoor het water 
versneld het gebied uitzijgt. Het sinds dit voorjaar in werking zijnde nieuwe pompje, dat water 
het gebied in laat heeft de waterspiegel helaas niet op voldoende hoog peil weten te brengen. 
 
Vraag 3: Is het college zich bewust van het gevaar dat een reeks monumentale bomen langs 
de oevers van de Mosselenbuurten elders door de uitzijging van water en de uitspoeling van 
zand dermate sterk worden ondergraven, dat zij dreigen te bezwijken? 
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Langs de oever van de waterloop evenwijdig aan de Mosselenbuurt bevinden zich enkele grote 
bomen direct op de oever. Doordat het waterpeil in deze waterloop op dit moment vrij laag 
staat, is te zien dat er de afgelopen decennia oevererosie heeft plaatsgevonden langs deze 
waterloop. De oevererosie heeft ook ter hoogte van de bomen plaatsgevonden. De betreffende 
bomen tonen echter, voor zover zichtbaar, een robuust wortelstelsel. Acuut gevaar voor 
omvallen lijkt niet aanwezig. 
 
Langs de waterloop aan de noordzijde van de drie ‘eilanden’ bevinden zich ter hoogte van het 
landhuis enkele, sinds jaren, scheef staande lindebomen. Omdat deze bomen steeds verder 
wegzakken is kap van deze bomen binnen enkele jaren onvermijdelijk. 
 
Vraag 4: Is het college bereid om op zeer korte termijn maatregelen te nemen tot herstel van 
het noodzakelijke waterpeil en bescherming van de oevers door het aanbrengen van 
noodbeschoeiingen en het dichten van de ontstane gaten? 
 
Het schot aan de zijde van de Broekbeek en het schot in het sluisje van de Sluislaan worden op 
korte termijn vervangen. Hierdoor wordt de waterhuishouding van het Oude Hof weer beter 
beheersbaar. 
 
Verder zal door onze dienst op korte termijn worden onderzocht op welke wijze zand dat is 
weggespoeld onder bomen die op de oever staan weer kan worden aangevuld.  
 
Vraag 5: Is het college bereid om wegens de urgentie van de zaak, de gestelde vragen nog 
voor 27 september te beantwoorden, voorafgaand aan de overleggen van de fracties, coalitie, 
presidium en uiteindelijk de Raad, waar vervolgvragen kunnen worden gesteld? 
 
Ons college heeft de vragen zo spoedig mogelijk beantwoord. Behandeling vindt plaats in onze 
vergadering van 28 september. Dit is ruim binnen de daarvoor geldende afspraken tussen de 
raad en ons college. 
 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
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Toelichting: 
De vijver langs de Mosselenbuurt en de Zwanenvijver 
in het gebied De Oude Hof in Bergen (ten zuiden van 
de Ronde Kom) zijn ‘in het droge’ uitgebaggerd. Dat 
betekent, dat naast de gewone bagger van takken en 
blad ook de onderliggende humuslaag is aangetast, 
zelfs tot op of in de onderliggende zandlaag. Anders 
gezegd: de ‘profielen’ zijn te diep geworden. In 
combinatie met de permanent te lage waterstand 
spoelt de zandige ondergrond onder de humuslaag, 
waarin de bomen wortelen, uit. Het gaat hier 
merendeels om de voor het Oude Hof zo 
karakteristieke oude beuken. Metingen hebben 
uitgewezen, dat de holte onder sommige bomen 
inmiddels al 1,20 tot 1,40 meter diep is! Bij enkele 
bomen zijn al scheuren in de voet waarneembaar, 
zodat omvallen een kwestie van tijd en storm lijkt!  
 
Vraag 1: Is het college op de hoogte van de sterke 
ondermijning van de oevers van de Hofvijver door 
uitspoeling van zand, als gevolg van de daar in het 
afgelopen jaar uitgevoerde baggerwerkzaamheden? 
Vraag 2: Is het bij het college bekend dat het 
waterpeil in de Hofvijver en in de vijvers rond het 



Maesdammerhof sinds de baggerwerkzaamheden 
permanent minimaal 15 tot wel 30 centimeter te laag 
staat, mede vanwege het verwijderen van 
waterscheidingen en het wegzijgen van water in de 
richting van de Broekbeek? 
Vraag 3: Is het college zich bewust van het gevaar 
dat een reeks monumentale bomen langs de oevers 
van de Mosselenbuurten elders door de uitzijging van 
water en de uitspoeling van zand dermate sterk 
worden ondergraven, dat zij dreigen te bezwijken? 
Vraag 4: Is het college bereid om op zeer korte 
termijn maatregelen te nemen tot herstel van het 
noodzakelijke waterpeil en bescherming van de 
oevers door het aanbrengen van noodbeschoeiingen 
en het dichten van de ontstane gaten? 
Vraag 5: Is het college bereid om wegens de urgentie 
van de zaak, de gestelde vragen nog voor 27 
september te beantwoorden, voorafgaand aan de 
overleggen van de fracties, coalitie, presidium en 
uiteindelijk de Raad, waar vervolgvragen kunnen 
worden gesteld? 
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