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Overzicht Vervangen bomen 2018/2019
Herinrichting groen in diverse wijken
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toelichting
Herinrichting speeltuin, samen met omwonenden tot ontwerp gekomen
(informatieavond en bewonersenquête)
Bij voetbalveld. Bewoners zijn vanaf het begin betrokken en hebben inspraak
gekregen. QuickScan en vleermuisonderzoek is uitgevoerd. Definitieve ontwerp
in nauwe samenwerking met de bewoners. Er worden 6 bomen, 40 hogere
heesters en onder begroeiing in verschillende soorten terug geplant. Met 6
bomen is er nog voldoende zonlicht op het veld, meer bomen zorgt voor
schaduwvorming en dus mosvorming. De diverse heesters zijn aantrekkelijk voor
bijen en vlinders en verhogen de biodiversiteit.
Ter hoogte van de begraafplaats is een deel van het bos al gerenoveerd, het
tweede deel is tot op heden nog niet uitgevoerd.
Het bos is in het verleden aangeplant met een mix van snel- en langzamer
groeiende bomen. De kwaliteit van de snelgroeiende populieren is slecht, ze zijn
instabiel en een risico voor de omgeving. Regelmatig is al een boom omgewaaid.
De populieren worden verwijderd, waarmee de duurzame langzaam groeiende
bomen meer ruimte krijgen om verder uit te groeien.
Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van ecologisch advies, waarbij licht
en ruimte in het bosje ontstaat en het bosje door natuurlijke processen een
natuurlijk karakter krijgt. Het resultaat zal verbetering van de biodiversiteit
betekenen.
Vervanging boom en onder begroeiing
Bomen worden vervangen door border

Herinrichting Oranjewijk
(ca. 50% in 2019 en ca. 50% in 2020)
Dit betreft een integraal project. In de Oranjewijk is in 2016/17 een regenwaterriool en daarna tijdelijke bestrating
aangebracht. Deze tijdelijke bestrating vertoont veel gebreken. De wijk moet nog een definitieve herinrichting krijgen. Met
het oog op het beperken van overlast voor bewoners en een efficiënte inzet van budgetten wordt gelijktijdig het merendeel
van de bomen vervangen en een goede groeiplaats ingericht voor nieuwe bomen. De bestaande bomen zijn onderzocht. De
kwaliteit van veel bomen is matig tot slecht. Het merendeel heeft zich door minimale ondergrondse groeiomstandigheden
slecht kunnen ontwikkelen en vertoont een sterk stagnerende groei. Door nu goede ondergrondse groeiplaatsen in te
richten voor de nieuwe bomen zal de kwaliteit van het groen in de wijk duurzaam verbeteren. Alle monumentale bomen
blijven behouden.
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Inloopmiddag afkoppelen Oranjepark fase 1
Inloopmiddag over de werkzaamheden voor het aanbrengen van een regenwaterriool
Werkzaamheden aanbrengen regenwaterriool
Inloopmiddag presentatie herinrichtingsplan en bomenplan
Motie ‘Kappen met kappen’ aangenomen
n.a.v. motie is aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken en project stil gelegd
Bomenbeleid vastgesteld
Motie afgedaan

Proces definitieve herinrichting
Door de motie Kappen met kappen zijn de werkzaamheden aangehouden en is de aanvraag omgevingsvergunning
ingetrokken. Het project wordt nu weer opgepakt. Conform het bomenbeleid worden de bomen in de Oranjewijk met een
toekomstverwachting vanaf 10-15 jaar nogmaals onderzocht om de impact van de uitgevoerde werkzaamheden op de
conditie van de bomen te beoordelen. De resultaten verwachten we in januari 2019. Op basis daarvan wordt een definitieve
lijst van te vervangen bomen opgesteld. Hieronder is de voorlopige lijst opgenomen.
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straat
Willem de Zwijgerlaan
Juffermansstraat
Nassaulaan
Pr Hendriklaan
Terweeweg
Mauritslaan
Frederik Hendriklaan
Plantsoen
Julianalaan
Koninginnelaan
Sportmanstraat
Duivenvoordestraat
Totaal in 2019 (ca)
Totaal in 2020 (ca)

verwijderen
43
57
50
34
48
3
28
5
38
23
12
26
184
183

herplant
42
50
50
42
62
5
22
5
41
42
8
24
197
196

Herinrichting Bloemenbuurt

Integraal project waarbij een gescheiden rioolstelsel wordt aangebracht, vervolgens herinrichting van straten en vervanging
van een deel van de bomen. Dit zijn bomen die zich slecht ontwikkelen door een beperkte groeiplaats of bomen die geraakt
worden door de diverse graafwerkzaamheden. Op basis van nieuwe inzichten (n.a.v. bewonersavond 8 okt jl.) zijn 2 locaties
heroverwogen. De bomen in de Violenlaan kunnen behouden blijven door een andere locatie van de huisaansluitingen, de
bomen in de Akeleilaan worden op verzoek van 84% van de bewoners vervangen. Nieuwe bomen krijgen een duurzame
groeiplaatsinrichting waardoor ze kunnen uitgroeien tot vitale volwassen bomen. Met deze kwaliteitsverbetering wordt het
groen in de wijk duurzaam verbeterd.
Overzicht te vervangen bomen Bloemenbuurt
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Regulier onderhoud: inboet* dode bomen alle wijken
Vervanging plantseizoen 2018
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Kap 2018, vervanging volgend plantseizoen
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Inboet* dode bomen Klinkenbergerplas
Vervanging najaar 2018/begin 2019
Diverse soorten
*inboet: dode bomen worden opnieuw aangeplant
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