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Graag wil ik een toelichting geven op mijn bezwaar tegen het verlenen van goedkeuring aan

Staatsbosbeheervoor het op grote schaal kappen van bomen en'dunnen'van bos in het Oosterpark.

De reden van mijn bezwaar is dat er onzorgvuldig is omgegaan met de belangen van de bewoners van

de wijk Drievliet. Er is geen rekening gehouden met de effecten van de boomkap. Er gaat op grotere

schaal gekapt worden dan nodig in verband met de Essentaksterfte die in het park is vastgesteld en

die als belangrijkste reden voor de kap wordt aangevoerd. Er wordt ook een groot aantal gezonde

bomen gekapt. Dit getuige de grote hoeveelheid bomen met oranje stip. Als voorbeeld noem ik de

essen die aan weerszijden van het fietspad staan. Bij het honkbalveld blijven deze essen allemaal

staan, iets verderop worden ze allemaal gekapt. lk geloof niet dat deze essen allemaal ziek zijn. Ook

zijn er enkele percelen die als geheelworden gekapt en daarin staan veelgezonde bomen.

Door deze grote kap gaat het effect van het Oosterpark als buffer tussen de A15 en de woonwijk
Drievliet voor een belangrijk deel verloren. Bomen hebben een dempende werking op
geluidsoverlast, vooral als ze bladdragend zijn. De geluidoverlast in Drievliet is door de toename van

het verkeer op de A15 nu al zeer storend en door het kappen van bomen zal dat verdertoenemen.

Mijn standpunt is, dat iedere kap van bomen die niet nodig is, beslist vermeden moet worden.

Bij het verlenen van de vergunning zijn geen restricties gesteld voor het kappen van bomen, zoals het
beperken van de kap tot alleen zieke bomen en er zijn ook geen eisen gesteld voor directe aanplant
(bijvoorbeeld binnen een half jaar) van vervangende bomen van voldoende grootte om weer snel een

geluiddempende werking te bereiken. Hierdoor zou ook de recreatieve waarde van het park minder

aangetast worden. lk roep de gemeente op om deze voorwaarden alsnog te stellen. lk begrijp dat
zieke bomen gekapt moeten worden, maar er zijn veel bomen die gered kunnen worden.

Ook als er slechts beperlct gekapt wordt, zal de geluidsoverlast bij de woningen langs het Oosterpark

toenemen. Omdat de geluidsoverlast nu al heelgroot is, is mijn standpunt, dat geluiddempende

maatregelen langs de A15 genomen moeten worden om de geluidsoverlast voor de bewoners van

Drievliet te reduceren en wel nog voordat de kapwerkzaamheden in het park worden uitgevoerd.

Dit kan in de vorm van een geluidswal of een geluidsscherm. Het is opvallend, dat langs de A15 op
grote schaal geluidsschermen zijn geplaatst bij onder andere Papendrecht, Sliedrecht en

Hardinxveld-Giessendam, maar niet bij het slechts 1200 meter lange traject langs het Oosterpark.

Zo'n geluidsscherm kan snelworden geplaatst, dus het hoeft de werkzaamheden in het Oosterpark
niet veel te vertragen.

Er is erg weinig aandacht van het gemeentebestuur om de leefbaarheid in met name dit deel van de
gemeente te verbeteren. Al in het begin van deze eeuw was er een ambitieus plan om de
geluidsoverlast in Drievliet te reduceren door het aanbrengen van hoogteverschillen in het
Oosterpark. Hierdoor zou het geluid breken waardoor het minder makkelijk de woonwijk zou kunnen

bereiken. Dit plan is nooit verwezenlijkt, ik meen voornamelijk om financiële redenen. Hoewel er

inmiddels meer dan 15 jaar is verstreken en de verkeersintensiteit in die període aanzienlijk is

toegenomen, is een voor de hand liggend alternatief om een geluidswal of geluidsscherm langs de

A15 aan te leggen, nooit van de grond gekomen. Het is nu de hoogste tijd om het wel te doen.

Kort samengevat is mijn voorstel: beperk de kap tot het absoluut noodzakelijke en realiseer op zeer

korte termijn een geluidsscherm langs de A15 vanaf hectometerpaaltje 70,7 tot aan het Viaduct

"Rotterdamseweg" (hectometerpaaltje 71,9) om de geluidsoverlast die het gevolg zal zijn van het

kappen en het 'dunnen' in het Oosterpark zoveel mogelijk te beperken.

C. Vingerling, Tarbot 64 , Ridderkerk



Bijlage 1:

'ffi

e""d ï
ii. 1.;.;-gl5rr':l

:: i§ #
,ï§
i\
*..
ë-ir

Toelichting bij bovenstaande foto uit de brochure van Staatsbosbeheer:
Aon de zuidkant van het honkbalveld wordt het oranje gekleurde deel geheel gekapt en wordt het
groengekleurde deel voor meer ddn 5O% gedund. Dat betekent dat er vrijwel geen bamen meer
blijven stadn tussen de A75 en de woningen adn Torhot en Zalm. Het gevolg zol zijn dat de
geluidsoverlast hier sterk zal taenemen. Corrigerende maatregelen zíjn beslist nodig !!!

Het perceel rechts wardt geheel Eekapt, perceel links voor meer ddn 50%.

De bufferwerking van het bos voor geluid von de A75 verdwijnt bijno geheel.
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Fijn dat deze essen allemaal mogen bliJven staan (uit brochure Staatsbosbeheer) .....

..., mdar wdarom moeten deze allemaal gekapt worden ?????


