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AGENDAPUNTNUMMER Vreemd aan de orde van de vergadering

Onderwerp Start 2e fase herontwikkeling Oude Hof
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021
Inhoud Komende week (week van 25 oktober 2021) wordt een begin 

gemaakt met het herstel van de laanstructuur in het Oude Hof. 
Daarbij worden 23 bomen gekapt. 

Omdat zij op zichzelf al een cultuurhistorisch waarde 
vertegenwoordigen, zou het zonde zijn wanneer zij in de bio 
centrale eindigen. De idee is gerezen om vanuit een circulaire 
gedachte het hout afkomstig van de gekapte bomen aan te 
wenden voor enerzijds kunstobjecten en anderzijds civiel 
technische objecten (meubilair, denk aan banken) die de 
openbare ruimte van het Oude Hof kunnen verlevendigen en 
nadrukkelijk passen bij de landschapsstijl van het neo 
classicisme zoals dit in de laat 17e eeuw gebruikelijk was.

Resp. in het licht van de Kunst10Daagse zou een nader te 
bepalen groep kunstenaars hiertoe een opdracht kunnen krijgen 
en leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege in 
Amsterdam-Sloterdijk of van ESPEQ in Heerhugowaard. Dit 
laatste in het kader van een MBO/HBO studie opdracht.

Conclusie Verzoekt het College:

Bij de kap van de bomen, de houtopbrengst circulair aan te 
wenden en deze te gebruiken voor enerzijds kunstobjecten en 
anderzijds civieltechnische objecten (meubilair) die nadrukkelijk 
meerwaarde geven aan het verlevendigen van het Oude Hof 
waarbij de neo classicisme stijl gewaarborgd blijft
De civieltechnische objecten (meubilair) via een stage project 
vanuit een erkend leer-werkbedrijf te laten maken en de kosten 
hiervoor te financieren uit de algemene reserve.
Voor de ontwikkeling van het meubilair ook nadrukkelijk te kijken 
naar fondsen, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekend/ingediend door de volgende fracties:

Fractie VVD 
Meis de Jongh



Toelichting

De VVD vindt het van belang dat er vanuit historisch perspectief zuiver wordt omgegaan met 
deze te kappen bomen en dat zij vanuit het oogpunt van circulariteit een positieve 
bestemming krijgen op het Oude Hof.
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