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       Diever 16 februari 2011 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
 
 
De gemeente Westerveld geeft aan dat de komende jaren flink wordt bezuinigd 
op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit zal onder andere tot gevolg 
hebben dat op het onderhoud van de wegen zwaar wordt ingeleverd. Met de 
kreet Dorpskracht probeert de gemeente burgers enthousiast te maken voor het 
veilig, bereikbaar en mooi houden van de dorpen en de wegen.  
 
In dit licht vraagt stichting Bollenboos de gemeente zich over het volgende te 
buigen: gedurende het intensieve gebruik van wegen tijdens het oogstseizoen in 
het (natte) najaar lopen veel wegen ernstige schade op. Dergelijke schade, 
gecombineerd met aanzienlijke hoeveelheden modder op de verharde wegen, 
leidt geregeld tot gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast hebben zandwegen 
vaak zwaar te lijden onder dit oogstverkeer, terwijl die zandwegen juist bepalend 
zijn voor de (recreatieve) kwaliteit van het landelijk gebied.  
 
Het kan niet zo zijn dat de herstelkosten voor deze schade voor de gemeente c.q. 
de burgers zijn. De bollentelers die de wegen het zwaarst belasten, moeten de 
schade die zij aanrichten ook herstellen en/of betalen. Een bedrijfstak die 
onevenredig veel van het wegenstelsel vraagt, moet dat in feite ook goedmaken. 
In de lelieteelt worden aanzienlijke opbrengsten behaald, het lijkt Stiichting 
Bollenboos niet meer dan billijk dat de telers de gevolgen van hun bedrijf 
(financieel) compenseren. 
 
In de bijlage zijn enkele voorbeelden weergegeven van wegen die in de afgelopen 
jaren tijdens het oogsten van leliebollen kapot zijn gereden, en die de gemeente 
heeft moeten herstellen, om ze weer begaanbaar te maken.  
 
In afwachting van uw reactie 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Drs. Bram Verhave 
Secretaris Stichting Bollenboos. 
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BIJLAGE 1. 
 

 
Kapotgereden zandweg in Vledder. Door de oogst van leliebollen is deze weg voor 
omwonenden lange tijd onbegaanbaar geweest. 
 

 
Onbegaanbare zandweg Zuurlanderes Diever wegens de oogst van leliebollen. Deze weg 
heeft er enkele weken zo bij gelegen voordat de gemeente de weg heeft gerepareerd. 
Aanwonenden konden gedurende die tijd hun huis moeilijk bereiken. 
 

 
Asfaltweg op de Dwingelderes, die in 2008 lange tijd onbegaanbaar is geweest wegens de 
oogst van de leliebollen. Omwonenden moesten een andere route nemen naar huis. 


