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Rooien van door essentaksterfte 
De gemeente heeft als eigenaar van de bomen een zorgplicht. D
moet (laten) controleren op veiligheid en 
uit in opdracht van uw gemeente. 

Normaal gesproken inspecteren we 
Pallandtweg hebben wij een vrij nieuwe boomziekte
afsterven van hele takken en kan uiteindeli
veiligheidsrisico. Daarom controleert Avri

 

 
Wat gaan we doen? 
 
We gaan 21 gevaarlijke bomen rooien 
tussen het Stroomhuis en de oprit naar het 
gemeentehuis. Deze bomen zijn ernstig
essentaksterfte aangetast. Verder worden uit andere 
bomen  op het zelfde traject dode takken 
 
In 2018 gaat Avri in opdracht van de gemeente groot 
onderhoud uitvoeren aan de weg. Bij de voorbereiding 
van deze werkzaamheden zult u als inwoner nauw 
betrokken worden. U krijgt hierover in de loop van 
volgend jaar meer informatie. Het kan zijn dat u de 
komende maanden al mensen bezig ziet met 
voorbereidend onderzoek. 
 
Bij de voorbereiding kijken we nogmaals naar de 
houdbaarheid van de essen aan de van Pallandtweg. 
Het is met het oog op de veiligheid niet mogelijk om 
de uitkomst van deze overweging af te wachten
de 21 bomen die we nu zullen rooien
 
Waarom worden er nu al bomen gerooid
 
Als boomeigenaar heeft de gemeente de plicht om te 
zorgen dat haar bomen veilig zijn. Daarom laat de 
gemeente Avri de bomen regelmatig inspecteren. Bij 
de laatste inspectie hebben we gezien
bomen aan de Van Pallandtweg onveilig zijn. 
Dit komt doordat de bomen zijn aangetast door 
essentaksterfte. 
 
Wachten op uitvoering van de wegwerkzaamheden 
2018 zou betekenen dat de bomen langs de Van 
Pallandtweg tot die tijd niet voldoen 
veiligheidseisen.  
 
 
 
 
 

deze en vorige nummers van Avri Projectnieuws terugvinden op onze website: www.avri.nl/projectnieuws.

nieuws 4 oktober 2017 

zaamheden Van Pallandtweg   
J.H. de Gooijer, gooijer@avri.nl; 0345 58 53 67 

Rooien van door essentaksterfte verzwakte bomen aan Van Pallandtweg
r van de bomen een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente de bomen regelmatig 

moet (laten) controleren op veiligheid en onderhoud moet uitvoeren als dat nodig is. Avri voert deze werkzaamheden 

inspecteren we bomen eens in de drie jaar. Bij eerdere inspecties van de bomen aan de Van 
nieuwe boomziekte gevonden: essentaksterfte. Deze ziekte veroorzaakt het 

afsterven van hele takken en kan uiteindelijk leiden tot het afsterven van de gehele boom. Dit vormt een 
controleert Avri de zieke bomen aan de van Pallandtweg vaker
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Wanneer gaan we aan het werk?
 
De werkzaamheden staan gepland voor maandag 16 
en dinsdag 17 oktober. Als het weer te
stellen we de werkzaamheden uit. Dit zal met name 
gebeuren bij harde wind.
 
Wie voert de werkzaamheden uit?
 
Aannemersbedrijf Growepa
uit in opdracht en onder toezicht van Avri
 
Hoe zit het met de bereikbaarheid?
 
Verkeer met de bestemming gemeentehuis of 
Neerijnen-dorp wordt omgeleid via de noordzijde van 
de van Pallandtweg. Deze o
borden en verkeersregelaars
 
Wilt u naar een adres aan het onderhoudstraject? 
Vraag dan aan de verkeersregelaar hoe 
kunt rijden. De verkeersregelaar weet waar de 
werkzaamheden op dat moment worden 
Wij vragen uw begrip voor de overlast.
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding 
vragen hebt kunt u contact opnem
onze medewerkers:  
 
• Voor vragen die een relatie hebben met de 

boomwerkzaamheden 
Johan de Gooijer, gooijer
(0345 - 58 53 67) 

• Voor vragen met betrekking tot 
van het groot onderhoud
contact op met Bram Hofschreuder
hofschreuder@avri.nl (
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 Omleidingroute 
 
 Aankondiging doorgaand verkeer gestremd/verkeersregelaar
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