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Kap oude kastanje bij rotondeM

Beste omwonende,
Wij vinden het belangrijk u te informeren over de gezondheid en veiligheid van de bomen in uw wijk. Het
spijt ons u te vertellen dat uit onderzoek van onze boomveiligheidsdeskundige is gebleken dat de
gezondheid van de oude kastanje tussen de kerkwoning en de Willibrordrotonde slecht is en niet kan
worden hersteld. Dit betekent dat dat de boom moet worden gekapt. In deze brief leggen wij u uit hoe wij
tot dit besluit zijn gekomen.
Conditie van de boom
De boom is ongeveer in 1950 aangeplant en in die tijd was dit nog een vrij rustige plek. Inmiddels zijn de
Geversstraat, Rhijngeesterstraatweg en de Rijnzichtweg een belangrijke doorstroomlocatie voor verkeer
geworden. Maar er rijdt niet alleen veel verkeer, ook ondergronds is er nogal wat veranderd.
Met de kennis van nu zien wij dat de ondergrondse groeiplaats, waar destijds voor is gekozen, zeer beperkt
is. Ook de boomspiegel is te klein, waardoor de boom te weinig vocht en voeding krijgt. Bovendien zijn
tegenwoordig ondergronds veel kabels en leidingen aanwezig, waardoor de leef- en groeiruimte die voor
een boom overblijft, afneemt.
Door deze omstandigheden is de kastanje uiteindelijk verzwakt geraakt. De boom is inmiddels aan het
afsterven en dat is niet alleen te zien aan de vele dode takken maar ook aan de slechte bladbezetting. Een
ander duidelijk signaal dat de boom afsterft is de aanwezigheid van het elfenbankje. Deze zwam groeit
namelijk alleen op dood hout. Als gevolg van deze slechte conditie is de boom instabiel, waardoor hij kan
omvallen. Omdat de boom op een drukke locatie staat moet hij op korte termijn worden gekapt.
Kap uiterlijk in week 20
Uiterlijk in de week van 16 mei wordt de boom gekapt door onze aannemer, M. van der Spek. Een
verkeersregelaar begeleidt het verkeer zodat de locatie niet afgesloten hoeft te worden.

Meerjarenonderhoudsplan
Omdat we de ondergrondse omstandigheden op korte termijn niet kunnen veranderen komt er voorlopig
geen nieuwe boom. De Geversstraat en Rijnzichtweg zijn opgenomen voor groot onderhoud in ons
meerjarenonderhoudsplan. Dan wordt er natuurlijk geïnvesteerd in goede (ondergrondse) omstandigheden
waardoor nieuwe bomen duurzaam oud kunnen worden. Wanneer dit precies gebeurt weten we op dit
moment niet omdat er nog geen planning voor is gemaakt.
Geen kapvergunning nodig
Voor het kappen van deze boom hoeven wij nu geen kapvergunning aan te vragen. De uitzondering is
opgenomen in de Bomenverordening 2019, artikel 3 lid 2d en is van toepassing op situaties waarbij een
boomveiligheidsdeskundige heeft vastgesteld dat de boom een toenemend gevaar voor de omgeving vormt
en de gezondheid van de boom niet meer te herstellen is.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer 14 071. Uw vraag stellen via ons contactformulier kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,

Leon van Delft
Teamleider dagelijks beheer groen
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