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Tiel, 5 december 2011
Aan: Bewoners Konijnenwal
Naar aanleiding van uw verzoek heeft Waardevol Tiel zich gebogen over de voorgenomen kap van bomen aan
de Konijnenwal en de onderliggende stukken. Dit geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen:
1.

2.

3.

De beplanting aan de Konijnenwal is een verwijzing naar de situatie aan het begin van de vorige eeuw.
De Konijnenwal bestond uit een weg met hoge bomen met aan weerszijden een sloot, over deze sloot
lagen bruggen die de woonhuizen ontsloten. Dit karakteristieke beeld is verloren gegaan. De beplanting
is een bewuste keuze om dit historische beeld te herstellen. In de plannen, zoals zij nu voorliggen, is aan
dit aspect geen aandacht besteed.
De expert van de gemeente geeft slechts in een beperkt aantal gevallen aan dat de situatie van de bomen
in kwestie tot ingrijpen noopt. In alle andere gevallen wordt de levensduur van de bomen voor de
komende tien jaar als redelijk tot goed ingeschat. Vanuit dit perspectief is er nu geen dwingende
redenen om in te grijpen.
Er worden een aantal problemen waargenomen die te maken hebben met wortelopdruk en de aanleg van
kabels en leidingen. Naar ons inzicht zijn die problemen aan te pakken door gerichte maatregelen per
boom. Denk daarbij aan wortelbehandeling en maatregelen ten aanzien van het grondwater. Daar waar
ongewenste opdruk van de bestrating door boomwortels plaats vindt kan, geheel volgens lang beproefde
en toegepaste methoden, de bestrating ter plaatse wat hoger gelegd worden. Het kappen van wortels bij
Amberbomen is overigens niet aan te raden, in de literatuur zijn er verschillende aanwijzingen dat deze
soort daar slecht op reageert.

De voorgenomen kap van ongeveer 50% van het bomenbestand in de straat ervaren wij als fors. Het gevoel is
daarbij dat er andere factoren in de afweging een rol spelen, ten nadele van het straatbeeld en de waarde van
groen in de buurt. Indien het hier gaat om kabelaanleg, rioleringswerken en andere zaken, is zoals gezegd,
maatwerk meer voor de hand liggend. Ook kan overwogen worden het werk in samenhang daarmee te faseren,
zodat de groei van bomen zorgt voor een evenwichtiger ontwikkeling van het straatbeeld.
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