
Beste bewoners van de Houtlaan, 
  
In deze mail komen n.a.v. het veldbezoek afgelopen maandag een aantal onderwerpen aan bod: 1. Kappen aangetaste Essen 
en inplanten lege plekken Essen, en 2. Inplanten Letterzetter kap-vak oostkant; 
  
1. Kappen aangetaste Essen;  maandag 24 januari is met de aanwezigen aan het eind van het veldbezoek afgesproken dat de 
aangetaste Essen i.v.m. veiligheid zo snel mogelijk worden verwijderd. Ongeveer tussen half en eind februari begint de firma 
Annehiel met het verwijderen van de aangetaste bomen (oranje bles). Dit gebeurt met behulp van een kraan met grijparm om 
het vallen van de boom te sturen en zo de nevenschade aan andere (jonge) bomen zoveel mogelijk te voorkomen (deze kraan 
zou tevens wat omgewaaide bomen langs de paden wat meer in het bos kunnen leggen). 
Van de takken blijft een deel achter (zodat er weer mineralen in de bodem komen); er volgt een mail (als het werk wordt gestart) 
met een uitnodiging om met jullie te kunnen overleggen over een acceptabele hoeveelheid takken die kunnen blijven liggen; 
deze bijeenkomst vindt plaats na de eerste dag werk. Tevens zouden we twee bomen midden in de strook kunnen koppen; we 
laten plm. 4 meter staan voor spechten, zwammen e.d. 
Na de werkzaamheden worden de paden hersteld. 
In mei gaat HDL kijken hoe de situatie is het bos is, hoe groot de in te planten oppervlaktes zijn, wat er nu al groeit en wat er 
zou kunnen groeien. We nemen contact met jullie op om samen een beplantingsplan op te stellen. Het inplanten kan het best in 
november gebeuren (vorming wortelstelsel bij zacht winterweer) en kan bijvoorbeeld op een Natuurwerkdag met bewoners van 
de Houtlaan. 
  
2. Inplanten Letterzetter kap-vak oostkant (zie bijlage kaartje hieronder); er is een concept beplantingplan rondgegaan via 
Sander van Hoven (bewoner huis nr 105). Enkele opmerkingen n.a.v. van aanwonenden hierover: er zijn geen nieuwe plannen 
voor kapwerkzaamheden (tenzij het door omstandigheden noodzakelijk wordt i.v.m. veiligheid o.i.d., dit wordt dan weer overlegd 
met jullie). De paden door het gehele bos zijn geïnventariseerd op slechte plekken en we hopen dat de gemeente middelen 
beschikbaar wil stellen om hier (het komende jaar) mee aan de slag te gaan. De Berk is uit de plantlijst gehaald i.v.m. 
allergieën. 
We gaan vragen of de gemeente voor 15 maart (indien het plantgoed verkrijgbaar is) in staat is om ongeveer 200 stuks 
plantgoed te planten; dit betreft soorten als Linde, Noorse esdoorn, Veld esdoorn, Krent en Meidoorn, en voor het ‘idee pluk-
bos’ enkele Tamme kastanjes, Walnoten en Hazelaar (en dan het liefst veren; iets grotere boompjes van 2 a 2.5 meter) en als 
‘evergreen’ voor een geluidswerend effect in de winter Hulst. (beplanting details worden door ons met de gemeente overlegd) 
Hoogstwaarschijnlijk zullen er ook diverse soorten bomen op natuurlijke wijze uit de grond komen, dus al met al kan het weer 
een mooi gevarieerd bos worden. 
Punt van aandacht is het deel tussen het te beplanten vak en de weg; hier zijn door Letterzetter aangetaste risico sparren 
gekapt, en daar zouden we misschien in november ook nog wat bij kunnen planten. 
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