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Beste heer Van der Kallen, 

ln uw brief van 30 juli 2020 stelt u ons vragen over onderhoud tracé fietspad door het Halsters Laag. Graag 
beantwoorden wij hieronder uw vragen. 

Vraag 1 
Heeft de gemeente het tracé in erfpacht verworven? 
Antwoord 
Op dit moment is het tracé nog niet in erfpacht verworven. Het erfpachtcontract ligt bij de notaris maar moet hier nog 
passeren. 

Vraag 2 
Zo ja, is de gemeente voornemens haar zorgplicht voor het gebied op zich te nemen en tot maaien c.q. verwijdering van 
het Sint Jacobskruid over te gaan? 
Antwoord 
Aangezien wij het nog niet in erfpacht verworven hebben hebben wij geen zorgplicht. Wel kunnen we u meedelen dat de 
eigenaar Staatsbosbeheer onlangs het hele gebied en dus ook het toekomstig tracé fietspad door het Halsters Laag 
heeft gemaaid. 

Vraag 3 
Zo ja, op welke termijn? 
Antwoord 
Niet van toepassing. 

Na overleg met Staatsbosbeheer hebben wij de volgende informatie ontvangen over het Jacobskruiskruid die we u niet 
willen onthouden."Niet alle gele bloemen zijn Jacobskruiskruid. Er staat bijvoorbeeld ook boerenwormkruid en wederik te 
bloeien. Jacobskruiskruid is alleen giftig in gedroogde vorm (bijvoorbeeld als het in het hooi terecht komt) en niet in de 
groene vorm. Als het groen is wordt dit niet gegeten door zoogdieren. Ondanks dat het een uitstekende plant is voor 
vlinders en insecten worden door Staatsbosbeheer de grotere haarden langs grenzen met buren (waar overlast zou 
kunnen ontstaan) gemaaid i.v.m. goed nabuurschap." 
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Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal 



Dhr. PAM. van der Velden 
Wethouder 
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Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college, 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. N.H. de Bruin 
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277881. 


