
 
Aan de bewoners van Arcen 

 

 

 

Onderwerp Veiligheidssnoei en -kap Kastanjebomen Maasstraat Arcen 

 

 

Venlo, 8 december 2021 

 

 

Geachte bewoner, 

 

Met deze brief informeren wij u over de rooi- en snoeiwerkzaamheden die wij vanaf 20 

december aanstaande aan de Kastanjebomen (Paardenkastanje, Aesculus hippocastanum) 

in de Maasstraat te Arcen om veiligheidsredenen gaan uitvoeren. Hierbij zullen 30 bomen 

worden gerooid.  

 

Wat gaan wij doen? 

De Kastanjebomen zijn dood, ziek of verzwakt vanwege de kastanjebloedingsziekte. Om 

gevaarlijke situaties te voorkomen worden ze fors teruggesnoeid of verwijderd. 

 

Op de achterzijde van deze brief kunt u zien om welke bomen het gaat. De bomen die zijn 

aangeduid met een zwarte stip zullen zo nodig worden gesnoeid en die met een rode stip 

zullen worden verwijderd. 

De Dorpsraad Arcen is door de gemeente geïnformeerd over de komende werkzaamheden. 

 

Wijze uitvoering 

De bomen worden eerst tot op een meter hoogte afgezaagd. Daarna worden de stammen 

weggehaald en de wortels uitgefreesd, de gaten worden opgevuld met teeltaarde. 

 

De planning is om in 2024 nieuwe bomen te planten. Wegens gezondheidsreden van de 

bomen is het de bedoeling om dan alle Kastanjebomen te hebben vervangen. 

 

Planning 

De werkzaamheden zullen in de week van 20 december aanstaande plaatsvinden en  

ongeveer 3 dagen duren. We voeren deze werkzaamheden in deze periode uit om 

problemen in het broedseizoen van vogels te voorkomen. Wij begrijpen dat de 

werkzaamheden overlast kunnen geven voor u als bewoner. Wij doen er alles aan om deze 

overlast tot een minimum te kunnen beperken. Wij hopen op uw begrip. 

 

Wilt u meer weten? 

 



 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen? Dan kunt 

u contact opnemen met de heer J. Timmermans van Krinkels BV op telefoonnummer 06-

28479830  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de gemeente Venlo en Krinkels BV 

 

 

Jacques Timmermans 

Omgevingsmanager 

 

 

 

 

 

 


