
Wij gaan voor een groen Marsum 

Bij de aanleg van de Haak en de bijkomende werken is helaas veel groen gesneuveld. Dit 

heeft het groene aanzicht van ons dorp dan ook in hoge mate aangetast. Op het kappen van 

de vele bomen is door veel inwoners gereageerd, dit signaal is ook bij de uitvoerders en 

opdrachtgevers van de aanleg van de Haak binnengekomen. Wij waren als dorpsbelang dan 

ook aangenaam verrast dat de nieuwe gemeente Waadhoeke ons tijdens de jaarvergadering 

op 4 april jl. een heel mooi aanbod deed. De heer Feddema van de gemeente Waadhoeke 

vroeg dorpsbelang mee te denken over de herplant van een groot aantal bomen. Tevens 

werd aangegeven dat het dorp met een plan mocht komen waar de nieuwe bomen het meest 

tot hun recht zouden komen en een bijdrage zouden leveren aan de leefbaarheid van het 

dorp. Dorpsbelang heeft toen aangegeven deze uitdaging graag aan te gaan.  

Die zelfde avond hebben zich gelijk een aantal vrijwilligers aangemeld om een werkgroepje 

te vormen met als doel om van Marsum weer een echt groen dorp te maken.  

Dit werkgroepje, bestaande uit: Jan Kuppens (tuinbaas Poptaslot; werd door Geert Verf 
gevraagd de leiding te nemen bij de bomenwerkgroep), Marijke de Bie (projectleider 
Elfsteden Bijenlint Fryslân), Matthijs van Wieren en Sjoerd Hovenga, beiden leden van de 
Vogelwacht Marsum, Rolf van der Straten en Jancko Hiemstra. 
 
De eerste avond is met behulp van een aantal grote kaarten en luchtfoto’s  een eerste 
selectie gemaakt van de mogelijke locaties en zijn de uitgangspunten bepaald.       
 
VISIE EN PLAN VAN AANPAK: 
Waar moeten de bomen komen, wat voor soort bomen, hoeveelheid, voorkeuren en 
voorstellen deelnemers. 
Er is vanaf het begin gekeken om vooral bomen te kiezen, die van waarde zijn 
voor vogels en bijen (vooral de in het wild levende en als soort bedreigde hommels hebben 
voedsel nodig). 
Iedereen was het erover eens, dat de koers werd gezet op biodiversiteit en duurzaamheid. 
Vooral kiezen voor bomen, die sterk zijn, oud kunnen worden, lang kunnen blijven staan, 
onderhoudsvriendelijk, een meerwaarde voor de leefomgeving. 
 
IN HET DORP. Zowel mensen als dieren genieten van een zorgvuldig en gevarieerd 
uitgekozen assortiment van zoveel mogelijk inheemse bomensoorten. 
Aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen plezier beleven aan de 
fruitbomen: Plukken en opeten! 
 
Ook is er gedacht aan bloemrijk grasland om deze biodiversiteit te versterken, ook dit is 
aangegeven op de tekeningen. 
 
Alle werkgroepleden hechten er groot belang aan dat de taluds langs de snelweg in de 

toekomst weer een uniforme beplanting krijgen die bijdraagt aan het verminderen van het 

verkeerslawaai richting Marsum. 

Deze keuzes zijn vervolgens door Jan Kuppens op haalbaarheid, biodiversiteit, interessant 

voor bijen en vogels, soms zelfs voor de Marsumers zelf, bekeken en op kaart verwerkt. In 

een tweede sessie zijn nog een aantal aanvullingen op papier gezet. Al deze wensen zijn op 

woensdag 6 juni tijdens een fietstocht door – en rond Marsum bekeken en is de werkgroep 

tot een plan gekomen dat o.i. rijp was om aan de gemeente aan te bieden. 

Helaas is het niet gelukt om voor alle te herplanten bomen een plek te vinden. Ook zijn we 

ons er van bewust dat de gekozen locaties nog gecheckt moeten worden op haalbaarheid. 

Kabels, leidingen en verkeersveiligheid spelen bij de definitieve keuze nog een rol. Wel is de 

werkgroep van mening dat de overblijvende bomen nog een plek in de omgeving van de 

Haak moeten krijgen. Bijvoorbeeld bij de afslag naar Deinum en Boksum of als erfbeplanting 

bij een aantal agrarische bedrijven. Hier is qua landschappelijke inpassing nog veel winst te 

behalen. Indien er dan nog bomen over zijn, zou bij wijze van geste voor de vele 



vrijwilligersuren die in het plan gestoken zijn, een aantal bomen aan het dorp aangeboden 

kunnen worden om op particuliere grond te planten. Dorpsbelang kan dit zo nodig oppakken. 

De op kaart aangegeven locaties zijn allemaal van een cijfer voorzien, net zoals de 
bijgaande lijst. Dit cijfer geeft ook de gewenste prioritering van de herplant aan. 
 
In gezamenlijk overleg is Jan Kuppens gevraagd ons voorstel te presenteren aan de 
betreffende ambtenaren van Waadhoeke. 
 

Wij hopen dat de gemeente Waadhoeke onze keuzes overneemt en dat dit plan bijdraagt 

aan een leefbaar en groen Marsum. 

Namens de werkgroep “Groen”  

Jan Kuppens 

 


