
Van: Claudine <devechtsehoeve@casema.nl>  
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 12:19 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Schade Kinderboerderij De Vechtse Hoeve 

 
T.a.v. Burgemeester, Wethouders, de Raad 
Geachte, 
Afgelopen zaterdag 11 augustus is er voor de zoveelste keer een vermolmde grote boom 
afgebroken in Park Vechtenstein. 
Deze boom is door de schutting gevallen en heeft grote schade veroorzaakt op het terrein van 
de kinderboerderij. 
De schutting en ruim 7 meter hekwerk zijn compleet stuk. 
De boom is op onze trailer en schrikdraadapparaat gevallen, ook deze zijn totaal vernield. 
Eerst hebben wij jarenlang te maken gehad met grote schades, veroorzaakt door bomen die 
vanaf het pad aan de Vechtensteinlaan omvielen. 
Alleen aan onze kweekkas hebben wij hierdoor al ruim 15000 euro schade gehad. 
Vorig jaar januari is er bij het rooien van deze verrotte bomen schade ontstaan aan de 
schutting. 
Deze schade hebben wij meerdere malen gemeld, maar tot op heden is er niets aan gedaan. 
De schutting rondom de kinderboerderij is van groot belang, aangezien achter deze schutting 
hondenlosloopgebied is. 
Wij moeten nu al wekelijks meerdere malen honden verjagen die door onze poort aan de 
voorkant komen en achter onze dieren aan jagen. 
Februari 2019 hebben wij uit pure noodzaak de toegangspoort aan de parkkant zelf 
vervangen, kosten ruim 4000 euro. 
Naast deze nieuwe poort staat een grote zieke rotte kastanjeboom. 
Wij hebben al meerdere malen aangegeven dat hier wat aan gedaan moet worden! 
Als deze boom valt is de schade niet te overzien! 
Daarom willen wij u vragen dit te bespreken en in ieder geval de bomen die dicht bij de 
schutting staan te controleren en zonodig te verwijderen. 
Deze boom viel om 9.30 ‘s ochtends. 
1 van onze stagiaires stond op 5 meter afstand en de geiten in deze weide konden nog maar 
net wegkomen. 
Vanaf 10.00 is de kinderboerderij geopend. 
Ik hoop dat jullie onze noodkreet ter harte nemen en hierop actie gaan ondernemen. 
Namens alle dieren, kleine en grote bezoekers van Kinderboerderij De Vechtse Hoeve: 
Bedankt! 
 
 
Vriendelijke Groet, 
 
 
Chris Ester, 
Beheerder 
Kinderboerderij De Vechtse Hoeve  
Maarssen-dorp 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
Onderstaande foto’s zijn van de kastanjeboom voor de nieuwe poort in zeer slechte staat. 



 





 
 
 

Vriendelijke Groet, 
 
Claudine Ester 
 


