Antwoorden (in rood) op Vragen van R. Habes (Maarssen 2000)
De fractie van Maarssen 2000 en mogelijk ook andere fracties, zijn door bezorgde en betrokken
inwoners benaderd over de op handen zijnde bomenkap onder de hoogspanningsleidingen in het
park.
1. Bewoners geven aan geen wijkbericht te hebben ontvangen, terwijl zij aan het park wonen en
direct betrokkenen zijn. Vraag wanneer krijgen inwoners een wijkbericht? Of hoe worden
inwoners geïnformeerd.
Antwoord:
Het kappen van de bomen die onder de hoogspanningskabels staan is een werk van Stedin. Zij
hebben in overleg met de gemeente besproken hoe dit werk aan te pakken.
De gemeente heeft over deze werkzaamheden gecommuniceerd naar de wijkcommissies, een
nieuwsbericht op haar website geplaatst, verspreid via social media en in de nieuwsbrief. Dit bericht is
overgenomen door VARnws en RTV StichtseVecht.
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/141812860/bomenkap-onder-hoogspanningsleidingen-inmaarssenbroek
http://www.varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=54858&#.XFgwcensaHs

2. Wanneer gaat Stedin haar werkzaamheden ten uitvoer brengen? Wordt dan dat parkgedeelte
afgezet ivm veiligheid van omwonenden en parkbezoekers?
Antwoord:
In het nieuwsbericht staat dat Stedin vanaf 28 januari aan het werk gaat. En het parkgedeelte wordt
afgezet in verband met veiligheid voor bezoekers van het park.
3. Een deel van de kabels en beplanting staat dicht op bepaalde huizen. Worden voor deze
woningen nog extra veiligheidsmaatregelen getroffen? En zijn er afspraken met deze
bewoners gemaakt over mogelijk vallend hout in hun tuinen? Bijv dat het wordt weggehaald?
Antwoord:
De locaties waar gekapt wordt is ver genoeg bij de woningen vandaan, wij kappen alleen op locaties
waar de kabels het laagst hangen.
4. Bewoners maken bezwaar tegen het kappen van de bomen en vragen of deze bomen
behouden kunnen blijven en enkel getopt kunnen worden. In het parkbeheerplan staat het zo
geformuleerd. Bent u bekend met het parkbeheerplan?

Antwoord:
Jazeker, het parkbeheerplan hebben wij opgesteld. In het plan staat niet beschreven dat bomen enkel
getopt hoeven te worden. De strook die grofweg het tracé van de leidingen volgt is in het beheerplan
benoemd als poldernatuur. Dit is een verwijzing naar de waardevolle en gevarieerde natuur van de
kleinschalige polders met hakhout, sloten en graslandjes. Het opgaande bos(plantsoen)vakken in die
strook worden binnen de doelstellingen van het beheerplan fasegewijs omgevormd tot hakhoutbos.
Stedin beheert de hoogspanningsleidingen namens Tennet, de eigenaar van het Hoogspanningsnet.
Jaarlijks controleren zij per locatie of er een veilige afstand is tussen de hoogspanningsleidingen en
de bomen. Hakhout is een bosvorm, die tot de eerste helft van de vorige eeuw heel veel werd
toegepast. Toen vooral omdat dit bostype veel nuttige producten leverde, zoals bouwhout, palen en
brandhout. Tegenwoordig worden veel bossen die voor hakhout bedoeld zijn in stand gehouden
vanwege de hoge natuurwaarden. Hakhout wordt eens in de 4 tot 8 jaar tot op ongeveer kniehoogte
afgezaagd. Zo wordt het risico van te hoge bomen onder de hoogspanningsleidingen vermeden. In
juni 2018 vlogen nog bomen in het park in brand die te hoog waren en in aanraking kwamen met de
stroomdraden. Dat was ter hoogte van Boomstede.

De gemeente maakt met deze maatregelen een weloverwogen keuze in enerzijds een bosvorm te
ontwikkelen met een hoge natuurwaarde en anderzijds veiligheid te bieden onder de
hoogspanningskabels voor gebruikers van het park en omwonenden.
5. Verder maak ik u erop attent dat in het park nabij de skihelling op dit moment een specht zich
aan het nestelen is, zoals u beiden bekend, een beschermde vogelsoort. Is er onderzoek
gedaan naar de aanwezige vogelsoorten en nestgedrag? En de aanwezige vleermuizen,
wordt daar rekening mee gehouden? Deze zitten nl in dat gedeelte van park Fazantenkamp?
Is hier in de uitvoer rekening mee gehouden?
Antwoord:
Het werk wordt juist uitgevoerd in een minder kwetsbare periode. Er wordt gewerkt buiten het
broedseizoen. De gemeente, aannemers en partners moeten werken volgens de gedragscode Wet
natuurbescherming. Dat betekent dat voordat er gewerkt wordt er gekeken is naar broedende vogels
en andere dieren zoals vleermuizen. De aannemer van Stedin heeft hier goed naar gekeken en
rekening mee gehouden. Bij de bomen die gekapt worden is er geen verstoring van beschermde
soorten.
Hopende op een snelle reactie,
Riette Habes
Maarssen 2000

