Veelgestelde vragen Bomenkap
1) Waarom heeft de bomenkap plaatsgevonden?
Als spoorbeheerder is ProRail verantwoordelijk voor de veiligheid op het
spoor. Om veilig treinverkeer
mogelijk te maken zijn er eisen gesteld aan bomen en struiken langs de
spoorbaan. Zo moet de machinist goede zichtlijnen kunnen hebben
vanuit de trein. We willen voorkomen dat bomen op het spoor en
bovenleiding kunnen vallen en takken bij harde wind op het spoor
waaien. Ook zijn er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de minimale afstand
van takken tot aan de bovenleiding.
2) Dertig jaar is er niets gebeurd. Waarom gaat ProRail nu pas
deze activiteiten ontplooien?
Er hebben inderdaad lange tijd geen grote snoeiwerkzaamheden
plaatsgevonden. Doordat de afgelopen jaren het treinverkeer is
toegenomen en ProRail minder storingen op het spoor wil, heeft ProRail
kritisch gekeken naar zijn kap- en snoeibeleid. Op dit moment komen
storingen door vallende bomen en takken in de bovenleiding en op het
spoor te vaak voor. Om dit tegen te gaan is besloten struiken en bomen
die in de loop van de jaren te dicht in de buurt van het spoor zijn
gekomen te snoeien dan wel te kappen. Dit gebeurt uiteraard met in
achtneming van de geldende wet- en regelgeving.
3) Waarom wordt er gekapt en niet gesnoeid?
Je kan een boom maar beperk snoeien zonder dat deze dood gaat. Het
snoeien is in veel gevallen onvoldoende om te voorkomen dat een boom
op het spoor valt.
4) Welke wetgeving dekt de genomen maatregelen af?
De werkzaamheden vallen onder de Spoorwegwet, artikel 20. U kunt
deze tekst integraal terugvinden op internet (via
http://wetten.overheid.nl).
5) Worden de achtergebleven boomstronken in de grond
ingesmeerd met een bepaalde substantie? Is deze giftig?
De achtergebleven boomstronken worden inderdaad behandeld met een
bestrijdingsmiddel dat is toegestaan op grond van de Wet
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Hierdoor wordt het weer
uitschieten van de stronk voorkomen. Tevens wordt het rottingsproces
bevorderd zodat de stronk en wortels verdwijnen.
6) De geluidsoverlast is door de bomenkap toegenomen. Komen
wij in aanmerking voor een scherm?
Het is mogelijk dat u meer geluid ervaart dan voor het kappen en
snoeien van bomen. Voor onderzoek naar geluidsoverlast heeft deze
wijziging echter minimaal effect. ProRail gaat geluidsonderzoek uitvoeren
aan het hele landelijke spoorwegnet in het kader van het Meer Jaren Plan
Geluidssanering (MJPG). Dit betekent dat er binnen enkele jaren een
onderzoek plaatsvindt waaruit moet blijken of er voor 2020
geluidsmaatregelen moeten plaatsvinden. Dit kan gaan om een

geluidsscherm, maar ook om bijvoorbeeld gevelisolatie. Meer informatie
over het programma MJPG en geluid is te vinden via
www.prorail.nl/geluid.
7) Door de werkzaamheden daalt de waarde van mijn woning.
Word ik hierin gecompenseerd?
Dergelijke werkzaamheden komen niet in aanmerking om
gecompenseerd te worden.
8) Om de werkzaamheden heen zijn groenstrooken stuk gereden
door de aannemer. Hoe denk ProRail dit te compenseren?
Dit wordt meegenomen in de schouw achteraf. Als er sprake is van
schade veroorzaakt door onze aannemer dan wordt die hersteld.

