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TREFPUNT GROEN EINDHOVEN
t.av. De heer van het Hof en de heer Kapma
Het advies luidt: positief
Het betreft de kap van 95 bomen aan de Heezerweg buiten de ring en
de Korianderstraat. De kap houdt verband met het aanleggen van een
nieuw riool(afvalwater) en een regenwaterriool. Het separaat
opvangen van regenwater – dus niet vermengen met vuil water – heeft
de voorkeur van TGE. Ten slotte kan dit water op vele manieren
hergebruikt worden.
Wat is het motief voor velling? Voor bomen in de Heezerweg is de
reden van velling deels rood, en grotendeels groen.
Omdat de ingreep ruimte geeft de totale laanstructuur te vervangen
wordt gekozen voor deze duurzame ingreep. Het huidige
bomenbestand staat te ‘kwarren’’, (veel bomen laten geen diktegroei
zien) en de ingreep zal de bomen een verdere terugval geven.
Derhalve wordt gekozen voor een vervanging waarbij de nieuwe
bomen in goede groeiplaatsen worden geplant. De aanplantmaat is
30-35 zodat spoedig een duidelijke laanstructuur waarneem is en die
uiteindelijk kan uitgroeien tot majestueuze omvang.
Afweging
De soort bomen zijn op enkele catalpa’s na alle lindes. TGE heeft
meermalen een veldbezoek afgelegd. Tijdens dit bezoek werd
geconstateerd dat er enkele linden een ‘normale’ groei vertonen en tot
redelijke wasdom gekomen zijn. (een tiental) Het kappen van gezonde
bomen stuitte aanvankelijk op bezwaar binnen de aangesloten groepen
bij TGE. Dit leidde vervolgens tot een nieuw probleem; als de gezonde
bomen blijven staan zullen deze – door graafwerkzaamheden –
onherroepelijk veel schade oplopen. Ook zwamaantasting en
uiteindelijk afsterven is zeer denkbeeldig. Na overleg is besloten elke
boom te voorzien van 18 M3 bomenaarde en voldoende ruimte voor
wateropname en beluchting.
Nieuwe aanplant
Het planten van 77 stuks Lindes (Tillia tomentosa ‘Brabant’) mt 30-35
plus toepassen van 18 m3 bomengrond/boom, onder de bomen worden
beplante boombermen aangebracht.

De kosten hiervan bedragen
Aanplant lindebobomen inclusief grondverbetering ;
EUR
149.226
Aanplant blokhaag beplanting
EUR
29.600
Aanplant Robina’s
EUR
28.000
Totaal
EUR 206.826

(14)

De waarde van de te kappen bomen bedraagt, € 167.939
Een mooie overcompensatie.
Resumé
Voor TGE was het een moeilijke afweging zeker omdat – tijdelijk – het
groenbeeld vermindert. Aangezien de buurtbewoners hier geen
probleem van maken staat TGE positief tegenover de aanvraag.

Zoek
gebracht.

