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Bewonersbrief vrijgeven inspraak: 8 juni 2016 

 
Tijdens de inspraakperiode (8 juni 2016 tot en met 20 juli 2016) van het inrichtingsplan 1e fase Entree-Oost zijn de volgende reacties binnengekomen. In de kolom 
“antwoord” is aangegeven wat er met de ingediende reacties gedaan is:  

 
 Reactie Antwoord Inspreker 

1 Voortgang: Mij werd verteld dat de voorbelasting in deze 
broedperiode werd aangelegd. Waarom is alle beplanting 
voortijdig gekapt als er voor 15 juli geen werkzaamheden 

plaats vinden. Wanneer starten de werkzaamheden? Dan 
had ook later gekapt kunnen worden. Ik tel 103 rode 

bomen ( te kappen ) op de tekening!! Ze zullen niet 
allemaal 20 cm dik zijn.  

Deze vraag heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op de fase 
bouwrijp maken. 
De werkzaamheden zijn nagenoeg aansluitend aan het verwijderen van het 

groen in opdracht gegeven. Door enige vertraging in de 
vergunningprocedures is de fysieke start enkele weken vertraagd.   

Het is zo dat niet alle bomen 20 cm dik zijn. Voor de transparantie  zijn 
ook bomen die minder dik zijn meegenomen op tekening. 

1 

2 Groeiplaatsen: Waar liggen de ondergrondse leidingen? 
Krijgen de bomen een HIOR groeiplaats zonder 
ondergrondse leidingen in hun wortels? Groeiplaats omvang 

arceren zodat dit duidelijk is gereserveerd.  Vullen met 
bomenzand, -grond, -granulaat afhankelijk van het 
bovengrondse gebruik en de verdichting. Aandacht voor de 
levensduur van gebruikte materialen/groen.  

De kabels en leidingen liggen onder het trottoir. Ter plaatse van de wortels 
zullen geen kabels/leidingen komen. De bomen zullen een HIOR 
groeiplaats krijgen. In het DO wordt de groeiruimte uitgewerkt. 

1 

3 Afmeting boomkronen: Teken de kronen in volwassen 
toestand 1e, 2e en 3e grootte 

De bomen zijn getekend als volwassen bomen. 1 

4 Boomspiegels: Geen betonbanden rond de boomspiegels 
toepassen van bomen 1e grootte. Maat van de boomspiegel 
afstemmen op de aanwezige boomvoet. Als de voet gaat 
groeien kan de beheerder afhankelijk van de plek enkele 
tegels/klinkers verwijderen. Er kunnen verschillende 

afmetingen boomspiegels ontstaan, die ook niet altijd 
vierkant hoeven te zijn. Boomspiegels gecombineerd met 
een border met vaste planten in een verhoogde bak is een 
plek voor ouders om te zitten en vergroot de 
verblijfswaarde in de speelstraat voor kinderen <6jr. 

Voetbalplek maken voor kinderen 6-16jr in het park.  

De 1e orde grootte bomen worden alleen rondom de waterpartij toegepast. 
Van boomspiegels bij 1e orde grootte bomen is dus geen sprake. 
 
De boomspiegels bestaan uit groenvakken van ca. 2,0x2,0 m. Hierdoor 
zullen er geen problemen ontstaan van te kleine boomspiegels. 

In de boomspiegels/groenvakken zullen vaste planten geplant worden. 
  
In één van de hofjes  wordt inderdaad een verhoogde bak toegepast als zit 
plek. 
 

I.v.m. ruimtegebrek is een voetbalplek moeilijk te realiseren. 
Speeltoestellen worden bij de waterpartij aangebracht. Dit maakt deel uit 

van een andere ontwerpfase. 

1 

5 Boomsoorten: Graag niet één soort bomen per straat 
gebruiken, maar in één straat diverse soorten. In de 
toekomst zijn alle bomen in een straat niet gelijktijdig aan 
het einde van hun levensduur. In het beleidsplan staat dat 

er inheemse boomsoorten toegepast worden, terwijl er van 
de 7 boomsoorten in het concept VO nu slechts 1 inheems 

Er is voor gekozen om per straat één boomsoort toe te passen, om iedere 
straat zijn eigen karakter te geven. Dit is verwerkt in het groenplan 
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 Reactie Antwoord Inspreker 

is. 

6 Wordt de grond opgehoogd? Zo ja rekening houden 
met grondsoort versus gewenste boomsoort. Bij 
grondverbetering is ook mogelijk : ruwe iep, hazelaar, 
Spaanse aak, es, liguster, haagbeuk, veldesdoorn, 
meidoorn, kornoelje, vuilboom, kardinaalsmuts, zuurbes, 

hondsroos, egelantier, bottelroos, Gelderse roos, hulst, 
taxus, sleedoorn, wegedoorn, vlier. 

De grond wordt opgehoogd. Ter plaatse van een te planten boom zal 
grondverbetering toegepast worden. Dit is bepaald aan de orde grootte van 
de boom.  
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7 Waterkwaliteit: Kan de waterkwaliteit worden 
gegarandeerd? Ik begrijp dat er wordt gestimuleerd dat 
kinderen in, op en boven het water gaan spelen. 

De waterpartij maakt geen deel uit van het voorliggende VO, maar maakt 
deel uit van een volgende ontwerpfase. De eisen voor de waterkwaliteit 
zijn besproken en goedgekeurd door het Hoogheemraadschap Rijnland als 
beheerder van het water. 

 

1 

8 Ecologie: Geen versnipperde plekken voor flora en fauna. 
Graag rietkraag concentreren aan de noordzijde met een 
lange 7-10m onderwater berm als vluchtplek voor dieren. 
Zuidzijde van het water inrichten als concentratieplek voor 

spelende kinderen. Bomen geclusterd met lage /hoge 

onderbegroeiing van heesters. ( maaischade voorkomen en 
kringloop van het blad stimuleren). 

Deze opmerking  heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op 
het ontwerp van de waterpartij. In die fase zal deze opmerking worden 
meegenomen. 
 

1 

9 Extreme neerslag: Verlaagde locaties met klinkers zijn bij 
extreme neerslag hemelwaterbergingen waar het water in 
de bodem kan zakken en zo ook voor water bij de bomen 

zorgt. 

In verband met de beperkte beschikbare ruimte worden er geen wadi’s 
toegepast.  

1 

10 Rioolleidingen: Huisrioolaansluitingen mogelijk ook schuin 
aansluiten i.v.m. toekomstig wortelpakket van bomen. 

De huisaansluitingen zullen inderdaad om de groeiruimte van de bomen 
heen geleid worden. 

1 

11 Verdichting van de groeiplaats bij verharding: De 
verdichting t.b.v. verharding, onder de toekomstige 

boomkronen, niet meer dan 2MPa anders kunnen  de 

haarwortels niet groeien.  

Ter plaatse van verharding met verkeersbelasting zal bomengranulaat 
toegepast worden. Onder het trottoir wordt bomenzand met max 2MPa 

toegepast. Dit wordt meegenomen in het DO. 

1 

12 plantwerkzaamheden: tussen 1 oktober en 1 februari op 
het moment dat het blad van de bomen is. 

Deze opmerking  heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op 
de uitvoering. 
Deze periode voor aanplant van groen wordt aangehouden. 
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