Verslag van de informatiebijeenkomst over kapcompensatie/herplant vanwege
rioleringsproject Dommeldal, gehouden op 5 oktober 2011 in zalencentrum de Bontekoe,
Kerstroosstraat 20, Valkenswaard. Aanvang 19.30 uur
Aanwezig namens gemeente Valkenswaard:

Aanwezig namens bureau landschapsarchitect:

Angela de Vries (projectleider)
Hans Peels (medewerker groen )
Ton Hendriks (wijkcoördinator)
Ans Aarts (communicatieadviseur)
Bert Huls (landschapsarchitect)
Jean-Robert Lacor (landschapsarchitect)

Projectleider Angela de Vries legt uit wat de bedoeling van de avond is en introduceert
landschapsarchitect Bert Huls.
Bert Huls geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting op het
inrichtingsplan Dommeldal.
Vervolgens is er pauze, waarin de aanwezigen de inrichtingstekeningen beter kunnen bekijken
en schriftelijke vragen kunnen indienen.
Na de pauze worden de ingediende vragen beantwoord.
Vragensteller 1:
- Van wie is de grond?
- Graag aandacht voor veiligheid, struikgewas werkt narigheid in de hand als
het vlak langs de weg ligt.
Antwoord: - Betreffende de riolering is de grond grotendeels van de gemeente. Met de
eigenaren zijn afspraken gemaakt over het gebruik en de herbeplanting.
Betreffende het Dommeldal geldt hetzelfde. De uitvoering hiervan ligt echter
bij het project Dommelkwartier.
- De gemeente zal meenemen dat hoge beplanting langs de fietspaden en
wegen niet wenselijk is.
Vragensteller 2:
- Kijkend naar de plantekening valt op dat ± eenderde van de Kornoeljelaan het
zicht op het Dommeldal ontnomen wordt door het ingeplande grootschalige
volkstuinencomplex.
Dit complex past niet in het voorliggende plan waarvan “doorzicht” en
“uitzicht” het kenmerk is.
Mogelijke oplossing: de enkele volkstuinen die er nu zijn laten aansluiten bij
het volkstuinencomplex in Dommelen (nabij Keersop) waar volop plaats is.
Conclusie: geen volkstuinen opnieuw in het plan.
Antwoord: - De wethouder heeft toegezegd dat de volkstuinen gehandhaafd zullen blijven.
En die toezegging wordt nagekomen. De gemeente brengt waar mogelijk
individuele volkstuinen onder in een complex. Dit geeft voor alle partijen meer
duidelijkheid in het gebruik van de grond en er kan zo nodig ook beter
gehandhaafd worden. Te zijner tijd zal met alle betrokkenen gesproken
worden. De grootte van het complex zal op de behoefte aan grond afgestemd
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worden. De aanwonende hebben tot op heden aangegeven geen zicht op de
volkstuinen te willen hebben en dit is in het nieuwe plan ook zo opgenomen.
Vragensteller 3:
- Aan het eind van de Kornoeljelaan wordt de openheid en zicht op het
Dommeldal grotendeels teniet gedaan door hagen van de volkstuinen. Als de
tuinen moeten blijven, moet er wel iets voor staan, maar wat? Bij de
volkstuinen is het nu rommelig. Het is een utopie om te denken, dat dat netjes
blijft.
Daarachter staat veel groen, waar is dan het vrij zicht gebleven?
Coulissen landschap?
- Suggestie een wandelpad langs de Dommel.
Antwoord: - De gemeente verwacht dat door de volkstuinen te verenigen in een complex,
er minder verrommeling van het gebied ontstaat. Daarbij kan ook makkelijker
van gemeentezijde gehandhaafd worden op de gemaakte afspraken waaronder
de grond wordt verhuurd.
Natuurlijk wordt op dit punt het vrije zicht minder. Maar dat gebeurt op
meerdere locaties. Om de biodiversiteit te bevorderen is er afwisseling in het
landschap nodig. Dit betekent dat er ook stukken intensief beplant moeten
worden.
- Zoals aangegeven bij de toelichting van het plan, zal er direct langs de
Dommel geen wandelpad komen om zo de natuur daar een kans te geven. De
opbouw vanaf de Dommel richting ’t Gegraaf is als volgt: natuur, overgang
naar recreatie met wandelmogelijkheden (parkachtig) en ten slotte de recreatiestrook met volkstuinen, dierenweide en speelgelegenheid (o.a. trapveldje). Aan
de zijde van Dommelen komt alleen natuur en park. Het is daar te smal om ook
een recreatiestrook te realiseren.
Vragensteller 4:
- Wat is de functie van de Bergbezinkbassins? Open of gesloten bassins?
- Bij gesloten bassin beplanting mogelijk?
Suggestie:
- Bij volkstuintje is parkeerplaats overbodig. Neemt veel groen en ruimte weg.
- Trapveldje wordt niet gebruikt en is overbodig. Trek dit bij hertenkampje.
Antwoord: - Het bergbezinkbassin zorgen ervoor dat er tijdens hevige regenbuien minder
rioolwater overstort op de Dommel. En dat het water dat tóch overgestort
wordt, in ieder geval schoner is.
- De bergbezinkbassins worden een gesloten constructie, bedekt met 40 tot 60
cm teelaarde. Hierop kunnen struiken geplant worden om ze in de omgeving op
te laten gaan.
-Diverse aanwezigen in de zaal zijn van mening dat de huidige gebruikers van
de volkstuinen geen parkeeroverlast veroorzaken. De gemeente zal dit
meenemen in het ontwerp.
-De wijkcommissie en de gemeente zijn van mening dat er wel een trapveldje
moet blijven. Door het huidige trapveldje te verhogen en een drain rondom de
riolering aan te brengen wordt het minder nat en dus ook beter te gebruiken.
Vragensteller 5:
- Binnen welk tijdsbestek denkt u dit plan te realiseren?
- Welke ruimte kunt u bieden aan mensen die al jaren lang hier hobby (dieren)
uitoefenen. Of worden die snel verplaatst?
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Antwoord:

- Tijdens het plantseizoen vanaf november aanstaande tot maart volgend jaar
vindt de kapcompensatie plaats voor de riolering. Indien de rioleringsstrook
onvoldoende ruimte biedt voor deze compensatie zal er ook verder in het
gebied gekeken worden waar, zonder al te veel inspanningen, aangeplant kan
worden. Tevens heeft de gemeente gekeken naar de wijk zelf voor aanvulling
van groen. Dit is jammer genoeg erg moeilijk. Wel zijn in een 4-tal straten de
bomen van slechte kwaliteit. Deze zullen dan wel meegenomen worden in de
compensatie.
De rest is gekoppeld aan het project Dommelkwartier. Indien dit project geen
doorgang zou vinden, zal er naar andere financieringstrajecten gekeken moeten
worden. Men moet dan echter rekening houden met een zeer langdurige
uitvoeringstijd.
- Binnen het plan is rekening gehouden met voldoende ruimte voor
dierenweiden. Deze bevinden zich echter op een andere locatie dan men nu
gewend is. Het verplaatsen van de huidige dierenweiden behoort bij het project
Dommelkwartier en zal daar in de planning worden opgenomen. Men mag er
vanuit gaan dat dit nog enkele jaren gaat duren.

Vragensteller 6:
- De bomenrij (populieren) aan de kant van Dommelen mag vervangen worden
door andere bomen. Er zijn nu een paar bomen gekapt, nieuwe bomen er tussen
zetten werkt niet, deze zullen niet groeien. Meer lucht/openheid.
- Hondenuitlaatplaatsen? Nu is zandpad een grote hondenpoepplek.
- Fietspad (de Voort) graag open/doorzichtig i.v.m. veilige gevoel. Nu is het
erg dicht begroeid.
Antwoord: - Binnen het rioleringsproject is er weinig noodzaak om aan de zijde van
Dommelen bomen te kappen. De compensatie is hier dan ook minimaal. Ook
hier geldt dat als de rioleringsstrook onvoldoende ruimte biedt voor deze
compensatie, er verder in het gebied gekeken zal worden waar, zonder al te
veel inspanningen, aangeplant kan worden.
- De gemeente probeert meer grip te krijgen op hondenpoepoverlast. De BOA’s
controleren regelmatig en schrijven zo nodig boetes uit. Probleem blijft het op
heterdaad betrappen.
- De gemeente zal het verzoek om het fietspad de Voort een “opener” aanblik
te geven meenemen in het plan.
- De wijkcommissie ’t Gegraaf erkent het hondenpoepprobleem. Zij gaat op
eigen initiatief, naar opgedane ervaring in een wijk in de gemeente Waalre,
houders met een rol plastic zakken plaatsen. Daarbij streven zij naar het
belonen van de mensen die de hondenuitwerpselen wel netjes opruimen.
- Vanuit de zaal geeft men aan dat veel hondenbezitters ’s avonds niet zichtbaar
zijn wanneer zij vanuit het groen de Kornoeljelaan willen oversteken. De
gemeente geeft aan dat er voldoende verlichting staat en dat ieder
verantwoordelijk is voor zijn eigen zichtbaarheid.
Vragensteller 7:
- Heeft elke woning een gegarandeerd vrij uitzicht? (geen groene muur a.u.b.).
Antwoord: - Nee. Zoals uitgelegd bij vraag 3 is het nodig om sommige stukken intensief te
beplanten om de biodiversiteit te bevorderen. Maar het totale beeld geeft wel
een “opener” gevoel. De intensief beplante stukken, zogenaamde struwelen,
kunnen uit diverse beelden bestaan. Het varieert van bosplantsoen tot
knotwilgen.
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De gemeente zal onder de huidige bomen in de recreatie-strook geen hoge
beplanting aanbrengen, gezien de problematiek uit het verleden. Ook zal de
onderbeplanting niet tot aan de weg lopen in verband met veiligheid en
onderhoud.
Vragensteller 8:
- Horen loslopende honden in een natuurlandschap?
- Komen er bordjes met “honden aan de lijn”, dan kun je mensen erop
aanspreken. En natuurlijk handhaven.
Antwoord: Loslopende honden behoren niet in een natuurlandschap. De gemeente zal bij
de wandelpaden bordjes plaatsen om de mensen hierop te attenderen.
Natuurlijk wordt hier op gehandhaafd, maar het blijft moeilijk overtreders op
heterdaad te betrappen (zie ook bij vraag 6).
Vragensteller 9:
- Is er gedacht aan hondentoiletten, aan de Dommelse zijde?
- Worden aan de fietspad De Voort, Hoefsmidwei, Steenbakkerwei, waar nu
enorme populieren staan, deze gesnoeid. Of worden deze weggehaald en
vervangen door nieuwe bomen (boomgroep)?
- Wordt er ook gedacht aan een trapveldje aan de Dommelse kant?
- U zegt dat de Dommel bijna grenst aan de bebouwing. Idee….. om de
Dommel te verleggen?
Antwoord: Opmerking: De vragen gesteld onder nummer 9 zijn niet behandeld tijdens de
informatiebijeenkomst omdat de vragenlijst per abuis bij de presentielijst zat.
De vragensteller heeft tijdens de bijeenkomst niet kenbaar gemaakt dat
zijn/haar vragen niet aan de orde zijn geweest. De antwoorden volgen hierna:
- De gemeente legt nergens hondentoiletten aan, maar plaats bakken om
hondenpoep in te doen.
- Als de populieren van slechte kwaliteit zijn of niet passen binnen het nieuw te
creëren beeld zullen zij verwijderd worden.
- Zoals aangegeven bij vraag 3 komt er aan de zijde van Dommelen alleen
natuur en park. Het is daar te smal om ook een recreatiestrook te realiseren.
Een trapveldje hoort bij recreatie thuis en is dan ook niet in het plan
opgenomen.
- Het Waterschap De Dommel heeft geen plannen in die richting en er mag dan
ook vanuit gegaan worden dat de Dommel zijn huidige locatie in het
Dommeldal behoudt.

De informatiebijeenkomst is om 22.15 uur afgesloten.

Nawoord:

Dit verslag wordt ook verstrekt aan de projectgroep Dommelkwartier.
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