Bomenkap Oegstgeest
nr

Locatie

1

Wilhelminapark en
Endegeesterlaan

TOELICHTING

2

Oranjepark

TOELICHTING

3

Bloemenbuurt

TOELICHTING

4

Houtwal

TOELICHTING

7

Planten
0

Aantal oude bomen met lange levensduur.
Zoals Eiken, Beuken, Platanen etc.

Kappen
38 eiken

341
380
Diverse soorten

6 verschillende soorten

kappen
59

Verplaatsen boom
(sommige naar
buiten het
projectgebied)
planten
60

2 krente bomen
3 jonge eiken

Omgevingsvergunning /
kapvergunning

Verleend
5 februari.

Aanbesteed

Ja

Geplande Risico's
start

Bij geen
bezwaar.
zsm na 19
maart.

Claim aannemer
+
Lange vertraging ivm
broedende vogels.
Daarnaast toont de
gemeente zich als
onbetrouwbare
gesprekspartner naar de
bewoners toe.

341

380

Bij geen
bezwaar eind
april

Nee

sep-18

Lange vertraging ivm
broedende vogels
Bewoners zitten langer
met tijdelijke bestrating.
Er zijn al klachten.

Ook dit is een integraal project. Na voltooiing van het aanbrengen van regenwaterriool wordt nu de bestrating vervangen. Daarbij wordt gelijktijdig het merendeel van de bomen vervangen en een goede groeiplaats ingericht voor
nieuwe bomen. Monumentale bomen in de wijk blijven behouden.De huidige bomen zijn allemaal onderzocht door een extern deskundige. Het merendeel heeft zich door minimale ondergrondse groeiomstandigheden slecht
kunnen ontwikkelen. De toekomstmogelijkheden voor de bomen zijn in kaart gebracht en er is beoordeeld welke effecten de geplande werkzaamheden kunnen hebben op de bomen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn
om monumentale bomen duurzaam te behouden en welk eisen er gesteld dienen te worden aan de groeiplaats voor de nieuwe bomen.
Met het oog op het beperken van overlast voor bewoners en een efficiënte inzet van budgetten is op basis van de bevindingen een weloverwogen besluit genomen over de te handhaven en de te vervangen bomen. Voor de
nieuwe bomen is een nieuw inrichtingsplan opgesteld op wijkniveau waarbij ook de groeiplaatsen worden verbeterd .
Hiermee behouden we een evenwichtig straatbeeld, kunnen de bomen duurzaam groeien en hoeven we niet na een paar jaar in dezelfde straat weer werkzaamheden uit te voeren.
Het project en het groenplan zijn besproken met de Bomenbond Rijnland en de Adviescommissie groen en natuur en met bewoners tijdens een informatiebijeenkomst.
108

94

108

94

geen
vergunning
nodig

nee

mei-18

Nee

Nee

z.s.m.
Afronding
van de
renovatie
moet voo
28 april
afgerond
zijn.

Nutbedrijven hebben werk
reeds gedaan. De
rioleringswerkzaamheden
zullen gefaseerd
uitgevoerd moeten
worden.
Tijdens de uitvoering van de 1e fase (mei 2018-sept 2018) zal de riolering worden vervangen, hierbij worden 9 bomen gekapt.Met fasering in de werken kunnen deze bomen eventueel ook later gekapt worden. Tijdens de
herinrichting feb 2019 zal de rest van de bomen (99 st) worden. gekapt.

Tussen de 12 en 24
bomen.

zie toelichting

Proces herinrichting de
Voscuyl wordt een jaar
doorgeschoven. Daarmee
toont de gemeente zich
als onbetrouwbare
gesprekspartner richting
de sportverenigingen.

Plan is wordt dinsdag 27 februari met de direct omwonenden besproken, waarin wordt voorgesteld 1 of 2 bomenrijen te verwijderen en daarin plaast van een dichte "haag" met daartussen een paar fraaie bomen terug te
plaatsen. Op korte termijn is hierover een vervolgoverleg met bewoners. 1 rij bomen is noodzakelijk om de renovatie van de zgn. Rijnlandsvelden te renoveren. Deze renovatie is de start van de totale herinrichting van het
sportpark Voscuyl. Indien dit niet volgens de planning kan worden worden aangepakt, schuift de hele herinrichting een jaar op.

circa 100

In het nieuwbouwplan

circa 100

aanplant vindt plaats
in het nieuwbouwplan

Niet verguniningplichtig

Ja

zsm 26
februari

ja

reeds
gestart,
maandag
26
februari
werk stop
gezet

Langdurig uitstel ivm
nestelende vogels.
Bouwplan deel 20 en 21
kan dan geen doorgang
vinden

Betreft ± 100 Elzenbomen langs de A44 tbv aanleg geluidswal. Noodzakelijk om woningen te kunnen bouwen. Aannemer begint conform planning half april met aanleg geluidswal.

strook bosplantsoen

herstelt als houtwal

Niet verguniningplichtig

Langdurig uitsel vanwege
nestelende vogels.
afspraken met H.H.
Rijnland worden niet
voldaan en achterstallig
onderhoud loopt verder
uit. Groot veiligheidsrisico
op omvallende bomen. In
het ergste geval zal de
Poelsteeg afgesloten
dienen te worden.

Bij de eerdere snoei van het Componistenpad is aangegeven dat de andere delen van de houtwal in een volgende fase zullen volgen. De ingreep is noodzakelijk ivm eisen Rijnland aan waterkerende kade. Anderzijds is het
onderhoud noodzakelijk om de houtwal ook voor de toekomst op een veilige manier als houtwal te behouden en de biodiversiteit te behouden. Nu wordt het gedeelte tussen de Haaswijklaan en Oegstgeesterkanaal aangepakt.
Het 3e deel volgt in een latere fase.
Er is overleg geweest met Rijnland. Ook hier betreft het een waterkerende kade, die echter wat breder is dan bij het Componistenpad. Dit geeft de mogelijkheid bepaalde bomen te laten staan.
MEC, Bomenbond en een bewoner hebben flora- en fauna inventarisaties gedaan.
Er is vervolgens overleg en een gezamenlijke schouw geweest met de Adviescommissie, MEC, Bomenbond en Rijnland over de benodigde maatregelen en de aanpak daarvan. Bij de gezamenlijke schouw zijn bomen die we
proberen te behouden gemarkeerd.
Bomenbond heeft een enquête gehouden onder bewoners langs de houtwal. Hieruit kwam een zeer gedifferentieerd beeld: zeer uiteenlopende antwoorden, wensen en meningen.
Op basis van dit alles is besloten tot de volgende maatregelen:
o
Selectief dunnen met behoud van een aantal middelhoge bomen;
o
Dikke bomen worden tot 50 cm hoogte afgezaagd, waarna ze weer kunnen uitlopen;
o
Bomen tot 5 cm dikte en heesters blijven zoveel mogelijk gespaard;
o
Een aantal bomen is gemarkeerd. Hiervan wordt bezien of ze behouden kunnen blijven;
o
Waar nodig wordt de onder beplanting aangevuld met inheemse heesters met hoge waarde voor vogels; Dit is uitgelegd aan bewoners tijdens de inloopavond op 14 nov. Men begrijpt de noodzaak tot snoei. Sommige
bewoners hebben er desondanks veel moeite mee. Het merendeel echter was blij met meer licht en lucht in tuin en huis en op de watergang.
Tijdens de inloopavond is met bewoners afgesproken om de week erna (eind november 2017) ter plaatse de voorgenomen maatregelen en de noodzaak daartoe nogmaals toe te lichten.
Afgelopen storm zijn verschillende bomen omgewaaid , ook over het voetpad. Er zijn veel potentieel gevaarlijke bomen. Bomen die omwaaien kan je als verloren beschouwen. Terwijl bomen die netjes zijn kortgezet weer
uitlopen. Doordat het werk al is aangevangen vangen de overgebleven bomen nu meer wind, wat de kans op omvallen aanzienlijk groter maakt. Dit levert gevaar op voor bewoners en passanten, maar ook voor de waterkering
zelf.

circa 100

Naast de begraafplaats

TOELICHTING

Planten
60 eiken

Totaal

Het toewerken naar dit plan is in nauw overleg met de bewoners van het Wilhelminapark en Endegeesterlaan tot stand gekomen. De bestaande oude eiken zijn voor het merendeel conditioneel verminderd. Er komt veel
afgestorven takken en kroonstrefte in voor. Om ook een voetpad aan te leggen is met de klankbordgroep afgesproken om in de Endgeesterlaan op twee na alle eiken te verwijderen en de weg opnieuw in te richten met nieuwe
eiken. Het bestaande bos aan de zuidzijde blijft ervoor zorgen dat het bosachtige karakter samen met de tuinen aan de noordzijde gewaarborgd blijft. Het opnieuw inrichten met aan twee zijde nieuwe eiken in optimale bodem
zal op termijn voor een mooi laan karakter zorgen. Als de oude bomen in het bos verwijderd zullen worden is op de middellange termijn er op de Endegeesterlaan juist weer een kwalitatieve groen bomenwal opgegroeid. Onder
de kleine 21 bomen vallen ook kleine niet kapvergunningplichtige bomen. De monumentencommissie en bomenbond zijn bij dit projecten betrokken en hebben positief advies uitgebracht.

Nieuw Rhijngeest langs A44
tbv geluidswal

TOELICHTING

6

Kappen
16 sierperen, 2 Elsen,
2 iepen en 1 hulst

Sportvelden de Voscuyl

TOELICHTING

5

Aantal kleinere bomen met korte levensduur..
Bv Sierperen, Prunessen e.d.

niet vergunningsplichtig

zsm voor Langdurig uitstel door
medio nestelende vogels.
maart Veiligheidsrisico door
omvallende bomen.

Het stukje groen ligt tussen de A44 en de Haarlemmerstraatweg. Een deel is ooit gerenoveerd en opnieuw ingeplant. Het tweede deel is om tot op heden nog noet gerenoveerd. Het bosje bestaat uit een onder beplanting van
zaailingen als essen esdoorn, veld iep en meidoorn. De populieren toren boven de de beplanting uit en takelen in een rap tempo af. Regelmatig waait er een om. Dat is vanaf de Haarlemmerstraatweg goed te zien. De
brandweer heeft bij de gemeente aangedrongen op maatregelen.De populieren binnen een straal van 20 meter vanaf het voetpad en vanaf de Haarlemmerstaatweg zijn instabiel en potentieel gevaarlijk.
Het plan is alle populieren om te zagen. Op het voetpad wordt er een telekraan ingezet. Binnen de reikwijdte van de kraan worden alle bomen populieren uit het bos gehesen. Vervolgens is er dan voldoende ruimte om de
resterende populieren te laten vallen en ter plaatse terug geven aan de natuur. Hierdoor zal er licht en ruimte in het bosje ontstaan. En vervolgens zal door natuurlijke processen het bosje een natuurlijk karakter krijgen. Dit is een
van de weinige plekken in Oegstgeest waar dit kan.

8

Diverse losse bomen

Bij de hockey velden
en achter dorpstraat

TOELICHTING

5

Bomen met groot risico op omvallen.

niet
vergunningsplic
htig

zo
Langdurig uitstel vanwege
spoedig
broedende vogels.
mogelijk
Veiligheidsrisico op
omvallen.

