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Betreft: bomen op strekdam/golfbreker bij Meerkoet in Blauwestad 

 

Zeer geachte heer Küpers, 

Als Bewonerscommissie van de wijk De Wei in de Blauwestad willen wij de aandacht vragen van het 

Waterschap voor het probleem van de bomen op de strekdam bij de Meerkoet (deze strekdam valt 

onder de jurisdictie van het Waterschap). 

Op de strekdam staan wilgenbomen die sinds de aanplant in 2007 enorm gegroeid zijn en het eind 

van die groei is nog lang niet in zicht. Bij de aankoop van de kavels (2005/2006), is aan de bewoners 

verzekerd dat er slanke bomen op de strekdam geplaatst zouden worden teneinde het zicht op het 

meer zo min mogelijk te belemmeren. De praktijk bleek helaas anders, zonder overleg met de 

betrokken kaveleigenaren zijn er snelgroeiende wilgen aangeplant. 

Inmiddels zijn de bomen dermate gegroeid dat het uitzicht op het Olambtmeer ernstig belemmerd 

wordt. De bomen staan zo dicht op elkaar dat de kruinen naar elkaar toegroeien en er een 

haagachtig effekt op treed. Om nog uitzicht te houden hebben diverse bewoners de bomen in hun 

blikveld bijgesnoeid. Met de snelle groei van de bomen worden dergelijke correctieve acties steeds 

moeilijker. 

Gezien de te verwachten groei van de bomen stellen wij voor op de strekdam om en om een boom te 

verwijderen (boom 1 blijft staan, boom 2 verdwijnt etc. etc.). Met die oplossing blijft het uitzicht van 

de huizen aan de Meerkoet op het meer in stand, evenals het uitzicht van de vaarrecreanten vanaf 

het meer op de huizen aan de Meerkoet.  Voordeel voor het Waterschap is dat het onderhoud van 

de strekdam eenvoudiger wordt en dus goedkoper.  

Wij hopen dat u ons verzoek in zult kunnen willigen. Wij hebben ons verzoek ook kenbaar gemaakt 

aan de betreffende wethouder van de gemeente Oldambt (mevr. Van Aken), alsmede aan de 

Blauwestad organisatie (mevr. Bontjer). 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Bewoners Commissie De Wei 

Watersnip 22, 9685 AD  BLAUWESTAD. 


