Inloopavond 10 december 2019
Aanwezig vanuit de gemeente:
Mevrouw Esther Krosschell
De heer Stan Mennen
De inloopavond is door ca. 60-70 bewoners van de Tarthorst bezocht.
Het doel van de inloopavond was om naar aanleiding van de verstuurde informatiebrief bewoners de
kans te geven vragen te stellen, opmerkingen te maken en/of suggesties te doen over de afrondende
groenwerkzaamheden van de Tarthorst.
De geluiden die wij tijdens de inloopavond hoorden zijn gebundeld en worden hieronder weergegeven.
Te kappen bomen
Tijdens de inloopavond hebben wij veel geluiden gehoord dat er meer bomen toegezegd waren om te
kappen dan de nu te kappen bomen. De tekening met de daadwerkelijk te kappen bomen (bomen waar
een vergunning voor is aangevraagd) staat al sinds november 2018 op de Groen in de Tarthorst site. Het
verraste ons dan ook dat bewoners soms andere ideeën hadden over de te kappen bomen en dat het er
veel meer zouden moeten zijn.
Op 11 bomen van deze tekening is bezwaar gemaakt en een rechtszaak gestart. In oktober 2019 heeft de
gemeente voorgesteld de rechtszaak niet voort te zetten in verband met verschillende standpunten door
deskundigen. De 11 bomen worden niet gekapt.
Diverse bewoners geven tijdens de inloopavond aan dat er andere toezeggingen zijn gedaan. Mocht u
een schriftelijke toezegging hebben dan adviseren wij u deze te melden via de Tarthorstmail. Alleen bij
een schriftelijke toezegging overwegen wij een extra kapaanvraag in te dienen. Voor andere
kapvergunning plichtige bomen zal geen nieuwe kapaanvraag worden gedaan.
Snoei bomen-onderhoud werkzaamheden
Sommige mensen hebben aangegeven hinder te ondervinden door een overhangende tak of
verminderde lichtinval.
De reguliere onderhoud snoei vindt op dit moment plaats en is woensdag 11 december in de Tarthorst
gestart. De reguliere snoei is gericht op veiligheid. Hinderlijke takken die over de perceelsgrens hangen
kunnen door u worden gemeld bij voorkeur via het meldingssysteem (mor) op de gemeentesite. Snoeien
in verband met meer licht wordt niet gedaan omdat het effect nihil is en soms zelfs averechts werkt
omdat de boom juist meer bladmassa maakt door snoei.
In een enkele situatie zijn bomen waar mensen nu veel hinder van ondervinden in het verleden
gekandelaberd. Dit betekent dat de hoofdtakken tot ver richting de stam zijn teruggesnoeid. De bomen
die tijdens de inloopavond genoemd zijn, zijn buiten bekeken. Uit de opname ter plaatse blijkt
dat kandelaberen bij geen enkele genoemde boom haalbaar is. Reguliere onderhoud snoei is beperkt
mogelijk maar lost over het algemeen de hinder niet op. Takken die weggenomen kunnen worden
hebben nauwelijks effect op schaduwwerking.
Mocht u last hebben van hinderlijke takken, meldt u dit dan via het meldingssysteem op de
gemeentesite (mor). De gemelde bomen worden in de eerstvolgende service snoei beurt meegenomen
(binnen nu en een half jaar). Waar mogelijk worden hinderlijke takken weggenomen voor u.

Bosplantsoen – houtwal
Bomen
De bomen in de houtwal rondom de Tarthorst zijn op dit moment niet als solitaire (losse) boom
beoordeelt waardoor nu dode takken blijven zitten.
Op korte termijn worden de bomen in de houtwal geïnspecteerd op conditie en veiligheid. Aansluitend
worden de bomen meegenomen met de reguliere onderhoud waarbij het streven is nog deze
winterperiode de bomen te snoeien. Naar verwachting zullen veel van deze bomen gesnoeid worden op
dode takken in verband met veiligheid.
Struiken
In tegenstelling tot wat in het verleden gebeurde zal het bosplantsoen niet volledig worden teruggezet.
Tijdens de snoei zal gekeken worden naar een goede afwisseling tussen het terugzetten van struiken en
het laten uitgroeien van struiken. De rede van deze manier van snoeien is tweeledig:
1) Tbv afscherming naar woningen
2) Tbv een goede afwisseling voor plant en dier (ecologie)

De openingen ten behoeve van zichtlijnen zoals op tekening aangegeven zullen een breedte van 3-5
meter krijgen zodat de hoekwoningen-tuinen niet meteen in het zicht komen te liggen.
Klimop in bomen
Bij een veiligheid inspectie wordt ook gekeken naar Klimop in de boom. Klimop heeft in de basis geen
nadelig effect op de gezondheid van de boom mits deze niet in de kroon groeit.
Advies wordt gegeven daar waar de Klimop in de kroon groeit deze te verwijderen of onderaan bij de
stam door te snijden.
Buurtgroen
Wel/geen vergoeding van buurtgroen
In het verleden was voor buurtgroen een vergoeding mogelijk. Deze vergoeding wordt op dit moment
niet meer gegeven. Mogelijk heeft een enkel buurtgroen project een vergoeding ontvangen in de
omvormingsfase van de gemeentelijke regelgeving omtrent buurtgroen.
Als gemeente blijven wij buurtgroen ondersteunen en promoten waarbij wij samen met u kijken hoe wij
kunnen faciliteren.
Het buurtgroen in geheel Wageningen wordt in het nieuwe jaar in kaart gebracht. Daarnaast zal worden
bekeken of en welke contracten van de diverse buurtgroenpercelen officieel zijn opgesteld.
Bij en/of na officiële contractvorming zal z.s.m. een buurtgroenbordje worden geplaatst zodat voor
iedereen duidelijk is wie het onderhoud doet.
Paaltjes
Door meerdere personen is aangegeven dat groen regelmatig wordt stukgereden/gelopen en dat de
eerder gezette kastanje houten palen goed werken.
Tijdens de inboetronde zal een algemeen rondje worden gedaan om te beoordelen waar paal en draad
voorlopig wordt neergezet om beplanting tot wasdom te laten groeien.
Specifieke vragen:
1) Verzoek te kappen bomen op terrein Kardinaal Alfrink school

De bomen op dit terrein zijn geen gemeentelijk eigendom. Officieel is de gemeente hierin geen
partij. Er is verwarring ontstaan omdat foutief het beheer en onderhoud van de bomen bij de
gemeente heeft gelegen. Reguliere snoei van deze bomen wordt in de snoeironde die
plaatsvindt in december-januari meegenomen. Dit snoeien heeft een minimaal effect op de
hinder die ondervonden wordt.

2) Bomen aan de oeverrand Rooseveltweg
Bomen aan de oeverrand zijn in november 2019 geïnspecteerd. Veel bomen moeten worden
gesnoeid een aantal bomen is in slechte conditie. Omwille van veiligheid zal voor een aantal
bomen in Wageningen een kapaanvraag worden ingediend. De omgevingsvergunning wordt
gepubliceerd en een bezwarenprocedure zoals gebruikelijk zal hier aan ten grondslag liggen.
Het proces voor de kapvergunning c.q. omgevingsvergunning zal op de algemene
gemeentesite worden gepubliceerd.
Volgens onze huidige gegevens hoeven er op de plek aan de oeverrand op korte termijn geen
bomen te worden gekapt.
3) Invullijst tijdens inloopavond
De meldingen die door bewoners zijn genoteerd op de lijst tijdens de inloopavond zullen
worden beantwoord per mail.

Heeft u vragen en/of opmerkingen stuurt u deze dan naar de mailbox van de Tarthorst:
Tarthorst@wageningen.nl

