Inspectieronde boomgaard en wijk Oldehof/Peerdewask di. 14-11-‘17
Aanwezig: Klaas Schuurman ( gemeente Winsum) en Klaas Rustema (belangenvereniging )
Knotten elzen:
Eerstvolgende snoei, vnl. langs het Harssemapad, zal plaatsvinden najaar 2018.
Waar nodig, mede ivm tussen begroeing jonge elzen/bessenstruiken en overhangen op de paden,
zullen de takken van de onderstam komend voorjaar worden verwijderd.
Snoeiwerk/kapwerk overige:
Snoeiwerk fruitbomen in de boomgaard zal geheel weer door het snoeiteam worden verzorgd begin
2018. Tevens zal het snoeiwerk van de boomgaard Oldenzijl en de nieuw aangeplante fruitbomen in
het park aan de Netlaan worden uitgevoerd.
Overgebleven drie “nepkersen” voorzijde boomgaard worden voorjaar 2018 vervangen door
appelbomen om een beter geheel met de rest van de boomgaard te verkrijgen.
De bewoners van het tegenoverliggend woonblok zullen door de belangenvereniging worden
geïnformeerd.
Boom voorzijde boomgaard/hoek met fietspad richting tunnel; De boom is nog vitaal genoeg, wel
zullen de onderste afhangende takken worden verwijderd. Dit is opgenomen in het snoeiprogramma
2017/2018 van de gemeente.
Aanplant nieuwe bomen:
Nieuwe aanplant tpv omgewaaide bomen:
1 appelboom tpv hoek fietsenstalling en 1 perenboom langs het Harssemapad.
Nieuwe aanplant als vervanging van “nepkersen” voorzijde boomgaard:
3 stuks appelbomen.
Opgave Klaas Rustema welke soorten.
Enkele van de vorig jaar geplante elzen zijn doodgegaan. Klaas Rustema zal inventariseren hoeveel
dit betreft en de bestelling doorgeven aan Klaas Schuurman.
Onderhoud schelpenpaden:
De paden zijn moeilijk grasvrij te houden. Vorig jaar is afgesproken met de gemeente dat tijdens het
maaiseizoen per maaibeurt de randen van de paden worden meegemaaid. Dit is niet altijd
consequent uitgevoerd.
Klaas Rustema zal dit komend maaiseizoen opnemen met de betreffende medewerker van de
gemeente.
Baggerwerkzaamheden:
De sloot tussen de boomgaard en het fietspad richting tunnel is niet uitgebaggerd.
Klaas Schuurman zal bezien of dit alsnog uitgevoerd kan worden
Bestrating:
Geen noemenswaardig herstel nodig.

Maaiwerk:
Het maaiwerk in de boomgaard is dit jaar volledig door het zeisteam van de belangenvereniging
uitgevoerd.

Het maaiwerk in de bermkanten zal via de gemeente plaats blijven vinden. Het maaiwerk van de
bermkant, boomgaardzijde, naast Oldehof 42 ( mevr. Troost) is nog niet uitgevoerd. Klaas Schuurman
zal opdracht verstrekken voor uitvoering door derden.

Speelplaats:
Er ligt een verzoek van de bewoners tegenover de speelplaats om de groenstrook, welke moeilijk
onkruid vrij te houden is te herplanten met rozen.
De gemeente is er geen voorstander van rozen te planten bij een speelplaats. Voorstel van
Schuurman de strook te verwijderen met gras in te zaaien en langs de rand van de weg een haag te
planten. Klaas Rustema zal dit voorstel met betreffende bewoners opnemen.
**** Inmiddels overlegd met bewoners. Deze zijn tegen het vergroten van het grasveld, besloten is
voorlopig de groenstrook te handhaven.
Bomen naast het spoor:
Verzoek van bewoners aangrenzende woningen om de bomen op de groenstrook naast het spoor te
verwijderen of drastisch te snoeien ivm de schaduwwerking in de tuinen en de veiligheid.
Schuurman ziet de noodzaak hier niet van in, maar zal doorgeven aan betreffende ambtenaar dit te
overleggen met de nieuwe eigenaar van de groenstrook.
Strook sierappels zijde Potvenne:
Vorig jaar heeft de BV voorgesteld de strook in te richten met fruitbomen en daardoor passender te
maken aan de rest van de wijk en de oorsprong van het gebied als boomgaard.
Schuurman zou de haalbaar bezien om bijvoorbeeld gefaseerd tot een nieuwe inrichting met
fruitbomen over te gaan.
Volgens Schuurman is dit, mede ivm de drukke werkzaamheden, op korte termijn niet te realiseren.
Er zal worden bezien of dit plan meegenomen kan worden in de voorstellen naar de nieuwe
gemeente.
Wilgenstrook langs toegangspad naar de tunnel
Door één van de leden van het snoeiteam is voorgesteld de wilgen, in ieder geval, het komend jaar
zelf te snoeien, indien mogelijk met medewerking van buurtbewoners, ipv door de gemeente.
Schuurman is hiermee akkoord. Ivm de beloopbaarheid op het naastliggende voetpad zal de
knothoogte echter minimaal 2,5 meter moeten bedragen.
Inzet hulp asielzoekers bij groenonderhoud in de boomgaard/wijk
Landschapsbeheer Groningen onderzoekt de mogelijkheid om asielzoekers de mogelijkheid te geven
hulp te verlenen bij het groenonderhoud in de provincie.
Schuurman vraagt hoe wij er tegenover staan om hier in onze wijk ook medewerking aan te verlenen.
Afgesproken is dat Schuurman, over de wijze van inzet, nader informatie zal inwinnen bij het
Landschapsbeheer Groningen en daarna te bespreken met de belangenvereniging of dit voor onze
wijk haalbaar is.
Meidoornhaag rond de fietsenstalling
Om de stalling vanuit de boomgaard iets meer uit het zicht te krijgen voorgesteld om deze haag
hoger te laten groeien. Schuurman zal dit opnemen met de uitvoerende dienst.

