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WUKI NFO
Betreft : Bomenkap langs hoogspanningstracé

Geachte bewoners,

Begin januari 2017 start de gemeente met de voorbereidingen van de noodzakelijk kap

van bomen langs het hoogspanningstracé in Woensel Noord. Om die reden wil ik u

uitnodigen om op 11 januari 2017 om 19.30 uur in het Pieter Eiffhuis kennis te nemen

van de werkzaamheden en de mogelijke compensatie van het groen.

Bomenkap

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn

veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed

bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaam heden en/of ca lamiteiten. Dat

betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een

veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en

andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gesnoeid of
gekapt moeten worden. De gemeente heeft, in overleg met TenneT en

Trefpunt Groen, besloten tot het kappen van de bomen langs het
hoogspa nningstracé.

Waarom bomenkap?

Tot nu toe heeft de gemeente de bomen langs het hoogspanningstracé altijd
gesnoeid. Nu de regels zijn aangescherpt zou dit betekenen dat er vaker
gesnoeid moet worden, wat problemen met zich meebrengt. Het uitgangspunt
van TenneT is namelijk dat er voor een periode van minimaal drie jaar na

uitgevoerd snoeiwerk, geen snoeiwerkzaamheden op die meer plek hoeft
plaats te vinden. Die periode is voor de meeste bomen te lang en dat zou

betekenen dat de veiligheidsnormen overschreden worden. De kap van bomen

betekent overigens niet dat er helemaal geen groen meer mag staan langs het
hoogspanningstracé. Wel gelden er strenge normen binnen de

veiligheidsstroken om onder meer het overslaan van hoogspanning op bomen



te voorkomen. Ook moeten de hoogspanningsmasten, zoals eerder
aangegeven, goed bereikbaar blijven.

Wanneer vinden de kapwerkzaamheden plaats?

De kapwerkzaamheden vinden plaats voor het broedseizoen. Dit zal

waarschijnlijk rond februari/maart zijn. Tegen die tijd zullen wij u

vanzelfsprekend op de hoogte brengen van de planning.

Hoe zit het met compensatie?

Op de meeste plaatsen langs het hoogspanningstracé staan geen woonwijken
en is het gemis van groen minder ingrijpend. Er zijn ook plaatsen, zoals uw
wijk, waar wij graag met bewoners willen praten over compensatie van groen.
Wij realiseren ons dat uw omgeving ingrijpend verandert en daarover willen
wij graag met u in gesprek. Om die reden wil ik u graag uitnodigen om kennis
te nemen van de plannen en het compenseren van groen te bespreken.

Hoogachtend,

Martijn Mentink
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