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Geachte heer van der Kallen, 

In uw brief van 12 augustus 2015 stelt u ons vragen over het onderhoud van de oever van de Kleine Melanen. Graag 

beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Is het college bereid om beleid te ontwikkelen om ganzenpopulatie te beteugelen c.q. terug te dringen en het voeren 

te ontmoedigen? Zo ja welke maatregelen is uw college bereid te nemen? 

Antwoord: 

Ja, wij zijn bereid beleid te ontwikkelen, sterker nog ambtelijk wordt momenteel een voorstel voorbereid welke binnen 

de wettelijke kaders zal passen. Doel is om vanaf het voorjaar 2016 te populatie structureel terug te dringen. Dit geldt 

niet alleen voor de kleine Melanen maar in alle gebieden binnen de gemeente met ganzenoverlast. 

2. Waarom worden delen van de oostelijke oever niet gemaaid/onderhouden? 

Antwoord: 

Het onderhoud van de Kleine Melanen is grotendeels extensief. De flora krijgt hierdoor de kans zich te vestigen en te 

verspreiden. Op deze manier proberen wij de natuur en biodiversiteit ook in het stedelijke gebied een plaats te bieden. 

Deze manier van beheren heeft voor- maar ook nadelen. Zo kunnen boomvormers zich namelijk ook vestigen op 

plaatsen die in een eerdere ronde groot onderhoud juist op deze plaatsen zijn verwijderd ter verbetering van de 

waterkwaliteit. 

3.Is uw college bereid op korte termijn achterstallig onderhoud op te pakken? 

Antwoord: 

Zoals bij antwoord 2 aangegeven is er geen sprake van achterstallig onderhoud alswel een ruimere periode tussen 

ingrijpmomenten. Binnen gebieden zoals de Kleine Melanen worden de boomvormers aan de waterkant afhankelijk 

van de groei tussen de 3 á 5 jaar afgezet. Waar men bij kan wordt al dan niet gefaseerd afgezet. In moerasgebieden 

zal dit lastiger worden en zal de begaanbaarheid van het terrein (bijvoorbeeld bij een langere vorstperiode) het 

ingrijpmoment bepalen. Aankomende winter staat een dergelijke onderhoudsronde voor de Kleine Melanen op het 

programma. 
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van bun 

namens 

en wethouders van Bergen op Zoom, 


