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Programma
• Voorstelronde

• Algemene mededelingen

• Vergunningentraject

• Transportroute

• Te snoeien beplanting route Hereweg

• Entreé Meeden

• Afsluiting



Voorstelronde
TenneT

• Ellen Salverda

• Communicatieadviseur

Mammoet

• Maarten Hegeman

• Project Manager

Duvekot Rentmeesters

• Lennart van Rees

• Rentmeester



Algemene mededelingen
• Aanleiding van de avond

• Doel van de avond

• Vervolg van het traject



Vergunningentraject
Vervoersvergunning

• 1e aanvraag februari 2019

• Zomer 2019 alternatieve studie 
aangeleverd

Kapvergunning gemeentelijke bomen
• Verleend 6 november (32 bomen)

• Bezwaar periode loopt (18 dec)

Definitieve Vervoersvergunning 
Gemeente

• Wordt verleend na definitieve 
besluitvorming bezwaren kapvergunning 
(incl. evt. gerechtelijke procedure)



Route transport(1)
• Transport lengte 

(totaal) 15.7 meter 

• Transport breedte 5,8 
meter 

• Transport hoogte 
8.34 meter 
(gebaseerd op trafo 
hoogte van 6.2 meter) 

• Gewicht trafo 365.7 
ton 

• Gewicht trailers 94.2 
ton ( trailer en 
lastverdelers op 
trailer ) 

• Totaal treingewicht 
459.9 ton 



Route transport(2)
Alternatieve studie

• 4 routes bekeken

• Hereweg meest 

geschikte route

Knelpunten 

alternatieven

• Niet geschikte wegen

• Transportleiding 

Gasunie 

Datum transport nog 

onbekend



Te snoeien beplanting

Inventarisatie 30 augustus Rondgang rentmeester, 

boomchirurg en 

uitvoerder aannemer

Afstemming 

gemeente

23 september Rondgang met 

beleidsadviseur Groen

Overleg 

particulieren

Doorlopend Overleg rentmeester

Overleg gemeente Doorlopend 15 oktober aanvraag 

kapvergunning

Quick scan flora 

en fauna

4 november Ecologisch onderzoek 

naar flora en fauna

Overleg 

Dorpsraad

12 november Bespreken entree 

Meeden

Beroep- en 

bezwaarperiode

Doorlopend In afwachting van 

besluitvorming

Proces tot nu toe



Feiten
Particuliere bomen

• Geen kapmelding nodig

• Alleen lichte snoei gepland

• Ongeveer 35 bomen

• Compensatie 250 euro per 

boom

Gemeentelijke bomen

• 32 bomen aanvraag 

kapmelding

• Meestal lichte snoei

• Enkele bomen kappen

o Ook om ruimte te maken 

voor overige bomen

• Onderzoek verplanten 2 bomen 

(Lindes)



Ter hoogte van Hereweg 22 
Gemeente
3 Lindes, 2 Eiken, 2 Essen

• Forse snoei enkele bomen, 
mogelijk kappen Es

• Vergunning gemeente

11 Lindes

• Lichte snoei



Ter hoogte van Hereweg 25

• Verwijderen noodzakelijk 
ivm ontsiering boom

• Onderzoek verplanten boom



Ter hoogte van Hereweg 33

• Snoei overhangende 

takken

• Kroon projectie in 

verhouding

• Maximaal uitwijken via 

parkeerhaven



Ter hoogte van Hereweg 92

• Zware tak boven de weg

• Verbeteren doorrijhoogte 

wegverkeer



Ter hoogte van Hereweg 70
• Kastje Ziggo verplaatsen

• Maximaal uitwijken 

(slinger)

• 2 rode beuken boven de 

weg innemen

• 4 groene beuken enkele 

takken snoeien en 

inpakken jute



Ter hoogte van Dorpsplein
• Rode beuk ontzien

• Uitwijken via gras

• Gevolg, 4 lindes (fors) 

snoeien

• Vergunning gemeente



Ter hoogte van Hereweg 267
• Scheren van enkele 

takken ter voorkoming 

uitscheuren



Ter hoogte van Hereweg 269 
tot Wethouder L.Veenmanweg
• 8 Lindes opsnoeien

• 19 eiken opsnoeien

• Vergunning Gemeente 



Kapmelding
Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV)

• Aanvraag 

kapvergunning 

noodzakelijk voor 

kappen en fors 

snoeien

• (lichte) Snoei aan 

(monumentale) bomen 

vergunningsvrij

Definitie vellen:

In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan rooien, met inbegrip van 

verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als 

ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand 

ten gevolge kunnen hebben.



Entrée Meeden



Entrée Meeden
• Overleg Dorpsraad

• Realisatie op korte 

termijn

• TenneT stelt plantgoed 

beschikbaar



Afsluiting
• TenneT werkt met grootst 

mogelijk zorg aan uw 

omgeving

• Er vindt geen kap plaats waar 

snoei een optie is

• Compensatie gehele dorp

• Geen snoeiwerkzaamheden 

tot definitieve vergunning

• Ook vergunningsvrije 

werkzaamheden niet



TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, 

TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000 

kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere 

elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen.

www.tennet.eu

Taking power further


