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Peelstraat is wortelgroei beu
Bewoners in de Peelstraat in Aarle-Rixtel zijn
het beu. De overlast van de
bomen in hun straat moet
stoppen, vinden ze. Het
probleem is omhoog
komende straatstenen en
boomwortels die door
rioleringsbuizen komen.

Door van elke boerderij de invloed op de waterkwaliteit te
meten, moet het in de toekomst
mogelijk worden mestregels op
maat toe te passen.
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,,Je breekt bijna je nek”, vertelt
Vera de Boer-Damiaans. Ze doelt
op de omhoogstekende stenen op
haar oprit aan de Peelstraat. ,,Na
vijf, zes keer de straat openbreken
is het wel genoeg geweest”, voegt
haar man Jarg toe. ,,Het is niet alleen gevaarlijk voor de mensen
omdat ze erover kunnen struikelen, maar de wortels groeien ook
richting de huizen en gaan door
rioleringsbuizen en komen tegen
de fundering aan.”
Boosdoeners zijn de wortels
van de honingbomen die er zo’n
dertig jaar geleden geplant zijn.
Volgens Jarg de Boer groeien de
wortels niet recht de grond in,
maar groeien ze breed uit waarmee ze voor overlast zorgen. ,,We
zijn nu al jaren met de gemeente
bezig om te zorgen dat er een oplossing komt. Begrijp me niet verkeerd, we wonen in de groenste
gemeente van Europa en dat willen we graag zo houden. Het probleem is dat dit verkeerde bomen
zijn, we zien er graag andere voor
in de plaats komen.”
Twee bomen in de Peelstraat
zijn inmiddels door de gemeente
gekapt, volgens de buurtgenoten
pas na lang aandringen. Ze willen
dat alle bomen weggehaald worden.

Eﬀenaar mag
tot acht uur
openblijven
EINDHOVEN De Effenaar in
Eindhoven mag voorlopig doorgaan met het organiseren van
nachtelijke activiteiten die duren
tot het ochtendkrieken. De gemeenteraad van Eindhoven
heeft besloten de proef met verlate sluitingstijden – de zogenoemde verlaatjes – voort te zetten. Dat gebeurt in afwachting
van een evaluatie van het vorig
jaar ingevoerde experiment.
Daarna neemt de gemeenteraad
een definitief besluit over het
handhaven van de mogelijkheid
voor een aantal horecagelegenheden in de stad om af en toe tot
8 uur ’s ochtends open te blijven.
Mogelijk komt er dan ook op
andere plekken in de stad dan in
delen van het centrum een proef
met deze verlaatjes. Doordat onduielijk is of de proef doorgaat
zou de Effenaar bij de programmering voor het komende jaar in
de problemen te komen. Op
voorstel van GroenLinks-raadslid Eva de Bruijn komt er nu een
einde aan de onzekerheid.
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 Jarg de Boer bij een van de gekapte bomen in zijn straat, de
enorme wortelpartij zegt veel. FOTO KEES MARTENS/FOTOMEULENHOF

Toon Janssen had ook een honingboom voor zijn huis. Onlangs werd deze weggehaald. Wat
resteert is een enorme stronk met
dito wortelpartij. Eén wortel is zo
dik dat die niet onderdoet voor
een gemiddelde boomstam. Bij
Janssen doorboorden boomwortels de riolering. ,,Drie jaar geleden hadden we het probleem ook
al aangekaart. We wonen hier nu
dertig jaar en de laatste jaren is
het echt erg. Je ziet tot hoe hoog
de wortels komen, dan kun je je

voorstellen dat alles eromheen
omhoog komt.”
De gemeente geeft in een reactie aan dat binnenkort nog drie of
vier bomen gekapt worden in de
Peelstraat. ,,Omdat deze ook niet
meer gezond zijn. Verdere kap is
hier voorlopig niet aan de orde.
De huidige maatregelen vallen
onder regulier beheer en komen
voort uit de controles die we uitvoeren. Voor grootschalige vervanging moet eerst beleid worden gemaakt.”

Bij melkveehouder Jos Verstraten in
Westerbeek,
gemeente
Sint
Anthonis, startte waterschap Aa en
Maas gisteren een omvangrijke
proef. Die moet meer zicht geven op
de kwaliteit van oppervlaktewater
in agrarisch gebied. Het uiteindelijke doel: boeren in de toekomst individueel kunnen beoordelen op de
impact van hun bedrijf. Om zo per
bedrijf te bepalen aan welke mestregels het zich moet houden.
Die regels zijn nu nog algemeen
en maken geen onderscheid. Maar
veel boeren willen liever dat hun
impact individueel wordt bepaald.
Het gaat dan om de invloed op de
kwaliteit van water, bodem en
lucht. De techniek op dat gebied
ontwikkelt zich razendsnel. Inmiddels is die zover dat bijvoorbeeld de
kwaliteit van water door hightechsensoren 24 uur per dag kan worden
geregistreerd en geanalyseerd.
Zulke sensoren detecteren specifieke stoffen in het water, zoals nitraat en ammonium. Ook worden
sensoren in de grond geplaatst. Cijfers worden gekoppeld, waardoor
per bedrijf kan worden vastgesteld
wat de invloed is op bijvoorbeeld de

naastgelegen sloot. Het geeft boeren
en waterschappen houvast. Komen
de meststoffen daar terecht waar ze
voor bedoeld zijn: bij de gewassen
en niet in het water? Waar kan een
boer bijsturen? Het project kwam in
een stroomversnelling na de onthullingen in 2017 over grootschalige
mestfraude. In een reactie schoof
dijkgraaf Lambert Verheijen België
als voorbeeld naar voren. Daar lopen
al proeven met metingen op perceelniveau.
Ook nu wordt het oppervlaktewater al gemonitord. Elke maand
worden monsters genomen. Wat er
in de tussentijd gebeurt met de
kwaliteit van het water blijft onzichtbaar. Met het toekomstige
meetsysteem is straks elke fluctuatie direct terug te zien. Verheijen
gooide gisteren ter illustratie een
klein emmertje kunstmest in een
beekje, nabij de sensor, en vrijwel
direct sloegen de parameters uit.
Bij de proef, waarin acht tot negen
ton wordt geïnvesteerd, zijn ook de
universiteit van Wageningen, provincie, kennisinstituten en een aantal bedrijven betrokken. Het project
duurt drie jaar. In de komende tijd
worden ook sensoren geplaatst bij
riooloverstorten en waterzuiveringen van waterschap Aa en Maas.

Proef van drie jaar
waarbij sensoren
hoeveelheid stoﬀen in
water en bodem meten

