Beste mevrouw Habes,
Hieronder heb ik bij de gestelde vragen de antwoorden in groen toegevoegd.
Mvg Erik Broeke
13 februari 2019

Van: Riëtte Habes <helm0312@kpnmail.nl>
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 18:16
Aan: Niezen, Jelle <Jelle.Niezen@stichtsevecht.nl>; r.habes <r.habes@planet.nl>
Onderwerp: Re: Vragen over bomenkap Park Fazantenkamp Valkenkamp

Dag Jelle,
Dank voor je beantwoording. Ik heb inmiddels een mail zien voorbij komen met het voorstel
op locatie te schouwen, samen met gemeente en Stedin.
Ik hoop oprecht dat dat op zeer korte termijn gefaciliteerd kan worden.
We hebben op 14 februari een rondje gemaakt langs de locaties, samen met Stedin en
met de bewoners die gereageerd/geprotesteerd hebben. Het was een goed en
verhelderend gesprek, waarbij iedereen goed heeft geluisterd naar argumenten, vragen
en opmerkingen. Kort na het gesprek zijn de kapwerkzaamheden weer opgepakt en
afgerond.
Nog een aantal vervolgvragen.
Zijn de beoogde te kappen bomen met een geel/groene stip gemarkeerd?
Wij weten niet wie die markeringen heeft aangebracht en met welk doel.
De rij bomen bij de geluidswal, staan niet in de weg van de bekabeling. Toch zijn deze wel
gemarkeerd. Deze bomen houden wanneer begroeid veel geluidhinder van de A2 tegen en
voorkomen dat de weerkaatsing, door het beton van de geluidwering, van OSMvoetbal en
tennisbaan de reiger niet al te hard doorgalmen in de wijk. Bovendien zijn het CO2 vangers.
In de beantwoording wordt daar niet op ingegaan. Is hier rekening mee gehouden?
Ik denk dat u de (dubbele) rij Canadese populieren langs de watergang die het park
begrenst bedoelt. De mate waarin een boombeplanting geluidwerend is, is moeilijk te
bepalen. De bomen hebben ongetwijfeld een zeker effect op het geluid van de A2 en
uiteraard leggen bomen in het groeiseizoen CO2 vast, maar dat zal niet meetbaar zijn in
een hoger of lager gehalte CO2 gehalte in de lucht in de wijk. Maar die algemene
voordelen van boombeplanting nemen niet weg dat onderhoud in het kader van goed
beheer moet plaats vinden. In dit actuele geval hebben we het over de veiligheid door
voldoende afstand tussen toppen of takken van bomen tot de elektriciteitskabels. Maar
de betreffende populieren zijn ook inmiddels aan de beurt om gefaseerd vervangen te
worden vanwege het gevaar voor vallend hout. Populieren groeien hard en dat heeft
voordelen in een jong park. Maar na een jaar of 40 wordt het hout brosser. Wij zullen
de komende tijd werken aan een vervangingsplan. Uitvoering in de komende jaren.
In de beantwoording wordt aangegeven dat de bosplantsoenen worden omgezet naar

hakselbos.
Dit is niet helemaal correct. We gaan bomen planten die beheerd kunnen worden als
hakhoutbos. In een eerder nieuwsbericht hebben we verteld wat dat betekent.
De bomengroep ter hoogte van de tennisbaan, bij het bruggetje zijn deels gemarkeerd. Is dit
het bosplantsoen wat bedoeld wordt?
Wij weten niet wie die markeringen heeft aangebracht en met welk doel. Deze bomen
worden niet gekapt
In de loop der jaren zijn al heel veel bomen uit het park Fazantenkamp verdwenen. Deels door
slechte afwatering, deels door storm, maar veelal ten faveure vd verplaatsing en aanleg vd
hoogspanningsmasten. Van het oorspronkelijke plan bij aanleg van het park en van het
parkbeheerplan blijft niet veel neer over, aldus bewoners. Is de voorgenomen kap voornemen
voorgelegd aan het wijkparkoverleg en is daar een verslag van. Zou mijn fractie deze mogen
ontvangen.
Het beeld wat u schetst van almaar verdwijnende bomen suggereert een dramatische
ontwikkeling, waarvan in onze ogen geen sprake is. We werken binnen de financiële
mogelijkheden zo goed mogelijk aan het beheer conform het beheerplan. Daarbij is het
oorspronkelijke ontwerp, met enkele weloverwogen aanpassingen, leidend. Het park is
meer dan bomen alleen. De open ruimtes tussen de plantvakken van bomen en heesters
en de sloten en greppels zijn net zo belangrijk als de bomen. In het kader van onderhoud
worden dus ook bomen verwijderd om de speelvelden en andere open ruimtes open en
voldoende licht te houden en te zorgen voor drogere paden door het maken van
greppels. Dat is een normaal beheerproces, dat niet in detail in het wijkparkoverleg
wordt besproken. De voorgenomen kap door Stedin is niet in het wijkparkoverleg
besproken. Het veiligheidsbeginsel is de deelnemers uiteraard bekend. De deelnemers
zijn wel vooraf geïnformeerd.
Wat zijn de met Stedin gemaakte afspraken over breedte onder het tracee, waar Stedin
vergunningsloos zou mogen kappen. Is dat in kaart gebracht en zou mijn fractie deze in kopie
mogen ontvangen?
Het gaat om de afstand van toppen of takken van de bomen tot de elektriciteitskabels.
Een populier die hoog en breed genoeg is kan dus ook een probleem opleveren als hij
naast het tracé staat.
Zijn er afspraken gemaakt dat er elders nieuwe beboming teruggeplaatst gaat worden. Dit met
het oog op de boombalans?
Ja er worden weer bomen geplant conform het principe ‘bos blijft bos’. We planten
conform het beheerplan hakhout op de locaties waar bosplantsoenvakken met
voornamelijk veldesdoorns worden afgezaagd. Door het licht op de bodem kunnen de
jonge bomen groeien. Dat geldt voor de te planten bomen, maar ook voor de natuurlijke
verjonging.
Op welke wijze wordt het park afgezet? Komen er ook bij de ingangen vh park
waarschuwingsborden. De ervaring heeft geleerd dat bij de vorige kap in het gebied achter de

kinderboerderij totaan de hondenspeelplaats de veiligheidsmaatregelen miniem waren. Zijn
daar nu wel goede afspraken over gemaakt. De plek waar gekapt gaat worden loopt deels
langs het speeltracee Superspeelspoor.
Zie foto.s vd vorige kap ikv slordige bebording, gereedschap dat onbewaakt bleef liggen,
puntige uitsteeksels aan struiken door slordige kap en snoeiwerkzaamheden, en gevelde boom
die niet behoorlijk is gefreesd.
Mede naar aanleiding van uw constateringen is de aannemer aangesproken op de
afzetting en het laten liggen van gereedschap. Het volgende vak waar gewerkt zal
worden zal beter afgezet worden. Er wordt in dit kader door Stedin overigens niet in de
buurt van het superspeelspoor gewerkt, maar naast de nieuwe fitnesslocatie achter de
woningen Fazantenkamp 180 – 170.
Normaliter krijgen bewoners een huis aan huis brief op postcode. Daar lees ik nu niets over in
de beantwoording. Gaan inwoners die alsnog ontvangen?
Nee, het park is er niet alleen voor de aanwonenden, maar voor alle inwoners van
Maarssenbroek. We hebben daarom gekozen voor communicatie via de digitale
nieuwbrief, Website, lokale media, de werkgroep parkbeheer en de wijkcommissies en
hun website.
Ik verneem graag van je,
Riette

