Bomen kappen
Aan de Tienrayseweg in Horst wordt een aantal bomen gekapt om de weg veiliger te maken.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1. "Bomen dienen altijd te wijken voor de veiligheid"
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De snelheid moet aangepast worden, helaas dat te veel mensen dit niet doen. De
bomen zorgen niet voor onveiligheid, dat doen de mensen zelf.
De Tienrayseweg is ook wel een zeer gevaarlijke weg mede door die velen en dikke
bomen'. Deze weg moet m.b.t. de bomen riegoreus worden aangepakt, allemaal
kappen. In het natuurgebied tussen Swolgen en het Broekhuizerbroek ligt een braak
perceel van 10 ha, poot dat maar vol.
Er zijn een paar doden gevallen als gevolg van slecht overzicht door de vele bomen.
Invoegend verkeer en met name als het donker is, is onzichtbaar door de bomen.
Kap er maar meer weg. Door al die bomen is deze weg zeer gevaarlijk. Na 100 jaar is
er veel meer zwaar verkeer. Daar is deze weg niet op berekend. Ik heb respect voor
alle vrachtwagen chauffeurs die hier toch elke dag over rijden!
Ook bij huizen moeten bomen weg vooral als het stort is het zeer gevaarlijk.
Zeker op de Tienrayseweg staan de bomen veel te dicht bij de weg, uitwijken kun je
er niet en 2 vrachtwagens die elkaar passeren raken meestal de bomen.
Als het voor de veiligheid is heel zeker.
Het is n blijft een rotweg (gevaarlijk) ook na de bomenkap. Moet gewoon verbreed
worden ook voor de vrachtwagens zijn de hoge bomen gevaarlijk.
Ik vind mensen nog altijd meer waard dan bomen, dus ja. Aan de andere kant:
veiligheid mag geen smoes zijn om van duur onderhoud af te komen. Daar heb ik
best geld voor over. En als bomen niet zichtbelemmerend zijn heeft ook de
bestuurder een verantwoordelijkheid. Maar er moet ook een uitwijkmogelijkheid
zijn bij tegemoetkomend verkeer dat uit de bocht op de verkeerde weghelft
terechtkomt.
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INDIEN HET ECHT NODIG IS !!!!!
Mits er voor de gekapte bomen vervangende worden geplant.
Tenzij een andere oplossing mogelijk is
Veiligheid gaat voor maar mensen dienen zich voor alles ook aan de maximum
snelheid te houden!
Veiligheid gaat voor, maar niet altijd hoeven daarvoor de bomen weg.
Voor elke gekapte boom minimaal 1 terugplaatsen elders
Waarom staan er nou altijd zoveel bomen kort langs de weg. De eikenbomen zijn
het ergste vooral in de Herfts. Je schrik je rot als er weer een eikel tegen je ruit valt
of op het dak.
Zwart wilt bestaat niet; vaak is er een tussenweg als we dat echt willen
Als door de bomen onveilige situaties ontstaan moet daar zeker iets aan gedaan
worden, als kappen de beste manier is dan prima. Maar zijn er ook andere
manieren of ontstaan geen onveilige situaties dan niet
Bomen kunnen de verkeersveiligheid ook ten goede komen doordat ze een
wegbeeld creëren waar minder snel gereden wordt
Bomen tussen weg en fietspad kunnen soms ook fietsers beschermen.
Dan kun je wel alle bomen kappen men moet goed uitkijken in het verkeer je kunt
niet alles 100 procent veilig maken.
De helft van de bomen kappen en dan verder van de weg nieuwe aanplanten als die
een paar jaar zijn de andere helft kappen,dan is niet in een keer kaal,daar komen ze
aan de hofweg en nieuwe peeldijk in America ook aan,maar daar niet die
ongelukken.
De veiligheid gaat altijd voor. Maat zorg dan wel voor iets anders langs de weg. En
wanneer maakt de boom het onveilig, dat doet de mens die zijn rijgedrag niet
aanpast.
De weg beheerder moet de weg aanpassen aan het huidige verkeer, de
Tienrayseweg stamt nog uit de tijn dat we met paard en wagen voerden.
Dit hangt o.m. af van weg en directe omgeving.
Door de bomen ben je extra alert. Het moet er niet voor zorgen dat we nu maar
gaan racen
Het is een gevaarlijke weg. Ik hoop alleen, dat het nu geen racebaan zal worden
Bij oversteekpunten wel maar op een recht stuk weg kunnen ze blijven staan
hierdoor word er minder hard gereden.
De situatie moet aan de veiligheid te voldoen
Dit kan ook in goed overleg
Goede verzorging kan onveilige situaties ook al voorkomen, kap is niet altijd nodig.
Het licht eraan op welke manier ze bijdragen aan de onveiligheid. Als ze rot zijn, ja.
Als er andere oplossingen zijn (bv langzamer rijden) nee.
Het ligt ook vaak aan de automobilisten zelf. Ze rijden daar veel te hard. Bij
oversteekplaatsen zou ik ze dan weer wel kappen.
Indien men het gedragspatroon van de gebruikers niet kan wijzigen door
aanneembaar te maken dat niet alles risico vrij gemaakt kan worden, waar blijf je
dan? moeten de bochten niet uit de weg? veiligheid kan ook beter door op te letten
en het gebruiken van gezond verstand in het verkeer.
Kan ook als verkeersremmer dienen
Men kan deze weg ook een 50km weg maken, dat is veel veiliger en hoeft er geen
natuur voor te verdwijnen
Na het kappen gaan ze hier harder rijden
Ongelukken gebeuren ook op weg waar geen bomen staan.
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Op de Tienrayse weg kunnen snelheids camera,s geplaatst worden om de tachtig
k.m te handhaven ,dan hoeft er geen boom gerooid te worden.
Vaak spelen motieven een dubieuze rol; wie spreekt de waarheid?
Veiligheid is belangrijk, maar niet ten koste van de natuur.
Alleen verwijderen als ze het zicht belemmeren met uitrijden,zoals bij uitritten
Dan wordt niet zo snel het gas pedaal ingedrukt. Er mag wel in Meerlo gekeken
worden met de auto`s die geparkeerd zijn op de hoofd weg in een bocht.
Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met zijn gedrag in het verkeer
etc.Te gek voor woorden om overal de bomen te kappen voor de automobilisten
Juist door de bomen te kappen, in dit geval aan de Tienrayseweg, wordt de weg
gevaarlijker. De gehele weg is dan zichtbaar met als gevolg dat mensen harder gaan
rijden, de bochten onderschatten en de veiligheid voor de fietsers is totaal
verdwenen. Nu houden de bomen de auto`s nog tegen bij een ongeluk. Stel dat de
bomen weg zouden zijn en er schiet tijdens de spits een auto het fietspad op,
betekent dit dat er wellicht scholieren het niet overleven. Niet altijd moeten bomen
dus wijken voor de veiligheid. Want dat kan dus voor nog meer onveiligheid zorgen.
En ook fietsers zijn verkeersdeelnemers.
Mensen moeten zelf eens gaan nadenken wat ze doen in het verkeer
Op een plek waar vaker mensen tegen één bepaalde boom vliegen, mag die boom
weg of moet die bopom beschermd worden door vangrails (in Duitsland zie je dat
vaak) Mensen moeten hun rijstijl aanpassen als ze tussen bomen doorrijden
Wat is veiligheid in dit geval? Als het om het zicht gaat, ben ik het ermee eens. Ik
vindt wel dat er nieuwe bomen moeten komen. Als mensen te hard rijden en er
gebeuren daardoor ongelukken, staan die bomen er juist voor je eigen veiligheid, in
plaats van andersom! je gaat immers vanzelf minder hard rijden.
We vernielen al te veel natuur, dat wat we hebben daar moeten we dan maar heel
zuinig op zijn
Om hoeveel bomen zal het moeten gaan. Om enkele bomen te kappen heeft
volgens mij geen zin. In het algemeen rijden de automobilisten daar te hard
vanwege een lange rechte weg. Leg er verschillende drempels in dat schrikt echt
af.Vooral richting doevenbos dit is een gevaarlijk stuk weg. Of zet er verkeersborden
neer want mensen die van Melderslo over het peel dijkje de Tienrayse weg op
willen moeten daar heel goed uitkijken voor dat je naar den doevenbos wilt
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2. Ken je verkeersonveilige situaties in onze gemeente waar
bomen het zicht belemmeren?
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Als je in Lottum van de Zandterweg de hoofdstraat wilt oprijden, en aan de andere kant
belemmeren de struiken met bladeren (lente en zomer) het zicht op de fietspad, je kunt
nauwelijks snelle fietsers of bromfietsers aankomen
Als je van vrouwboomweg de venlosewg oprijdt
Americaanseweg/hofweg america en nieuwe peeldijk
Blitterswijckeweg
Booms weg die stomme spiegel haaldie maar weg
Broekhuizerddijk/Langevenseweg
Broekhuizerdijk
Broekhuizerdijk / koppertweg
Broekhuizerdijk, Melderslo
Broekhuizerweg richting Broekhuizen. Oversteekpunt wordt zicht belemmerd door geen boom
maar rozenboom met rozenstruiken.
De bomen valt over het algemeen wel mee, het zijn meestal heggen op een hoek van de straat
en in de zomer de wegberm, die soms te laat worden bij gehouden !
De heg bij de kapel v.d. Gastendonkstraat
De hoge heg halverwege de Witveldweg, waar de T-splitsing van voorrangssituatie gewijzigd is.
De Ooyenseweg, van Br.h.vorst naar Bl.wijck
De tienrayseweg zeker met tegemoet koment vrachtverkeer
De weg tussen Toverland en Sevenum
De weg van horst naar grubbenvorst
Deurneseweg, overal waar bomen binnen 5 m van de weg staan: een weg (en daar hoort de
berm bij), dient overzichtelijk, veilt, bereikbaar en berijdbaar te zijn. Verkeerskundigen, inrichters
en wegbeheerders hebben in deze aspecten tegengestelde belangen. Hierdoor en door
ruimtegebruik in bestaande inrichtingen zal de ideale ingerichte weg er nooit komen.
Diverse kruisingen en door prive tuinen
Diverse wegversmallingen
Dr,v/d Straat [Bij zeebraapad]
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Eigenlijk geen bomen, maar wel parkeerhavens waar bus of caravan geparkeerd staan. Als je de
Middelijk uitrijdt, heb je geen zicht op het verkeer op de Weltersweide.
Eikelenbos Horst-Melderslo
Einde fietspad broekhuizen/melderslo
Fiets oversteek swolgen ter hoogte van t voetbalveld
Fietspad venraijseweg oversteek naar Lindweg
Gastendonkstraat bij het kapelletje is een zeer onoverzichtelijke bocht
Gastendonkstraat maar dan heggen
Gastendonkstraat. geen bomen, maar struiken
Gevaalijke wegen langs de maas richting blitterswijk waar veel vrachtwagens en oost europanen
en bomen en bochtige wegen het gebaar vormen
Grubbenvorsterweg van Grubbenvorst naar Lottum
Hoed Kerkveld /Molenstraat
Hoek zandterweg, voordat je de grubbenvorsterweg oprijdt
Hofweg
Horsterweg
Horsterweg en Californische weg in Grubbenvorst
Horsterweg Grubbenvorst
In de Wittenhorststraat drukken de wortels van de dikke eiken de stoep en afzetting omhoog.
tevens nemen ze al het vocht weg van de planten
In Horst op de hoek Doolgaardstraat/Vondersestraat. Daar staat een heg die t-splitsing is zeer
onoverzichtelijk
In onze straat is een hele grote boom die aan de rand van een tuin staat. Deze belemmerd niet
het zicht, maar is dus danig groot en er vallen heel veel kastanjes. En de takken hangen soms erg
over de weg...
In Sevenum, bij de oude melkfabriek.(struiken)
Ja in de bocht van de Moelberenbos
Kruisin Krombosweg en de Californischeweg
Kruising kanegiet / oude peeldijk
Kruising speulhofsbaan americaanse weg. en meerdere kruisingen op speul;hofsbaan
Legert in Swolgen
Maasbreeseweg in Sevenum
Maasbreseweg
Maasbreseweg sevenum
Meerlo, Hoek Hofstraat / Moleneind.
Melderslo, begin bocht onkelweg
Moelberebos
Moelberenbos
Niet alleen bomen maar vooral struiken die veel te hoog zijn vooral op hoeken
Niet direct de bomen maar wel heggen die tte hoog zijn bv. in Melderslo
Niet zo zeer bomen, wel struiken bij kruisingen, met name net voor ze gesnoeid worden, bijv.
kruising deken creemerstraat - van Brockhorststraat (Mikado), de bocht bij het Risseltkappelke.
Onder aan de Molenberg als je de grote weg op gaat en vanuit de Weem de Lottumseweg op
gaat. Beiden in Broekhuizen
Ooijenseweg broekhuizenvorst
Ooijenseweg/Blitterswijckseweg
Over de beek in tienray is in een bocht onoverzichtelijk
Oversteek doevenbos tienrayseweg
Parkeerplaats Wittebrugweg tot Herenbosweg
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Peeldijk
Peeldijkje tienrayseweg
Peeldijkje/ tienraysewegn
Peperstr. Staarterstr. Rotonde bij Jumbo
Simonsstraat kronenberg
Snelkensstraat/maasbreeseweg sevenum
Steeg Sevenum, kruising klassement Maasbreeseweg
Storm wind
Swolgenseweg/Beerendonckerweg
Texxaco venrayseweg fitsers met overrsteken weinig uitzicht
Tienrayse weg en HOFweg en vele andere
Tienrayseweg (10x)
Tienrayseweg is door de bomen verkeersonveilig verkeers gedrag bepaalt echter ook een groot
gedeelte van deze onveiligheid
Tienrsyseweg en tussen broekhuizen en grubbenvorst
Traject Broekhuizenvorst - Blitterswijk
Tuinen die hoge heggen omzomen vlak langs wegen
Tussen America en Meterik, Herenbosweg aan de Horster zijde, Wittebrugweg
Vele plekken , vaak ook tuinen
Venloseweg (3x)
Venloseweg diverse plaatsen
Venloseweg/Horsterweg
Venrayseweg
Venrayseweg van Venlo naar Grubbenvorst, verspringt de weg een klein stukje naar links en rij je
bijna op de bomen af
Venrayseweg, bij stoplichten geenzicht op links door tuin bewoners noordsingel/venrayseweg
Venrayseweg. Maar ligt ook aan hoe de weg is bedacht
Weg naar horst america
Weg tussen America en horst
Wel hoog mais tot op de hoek vd weg.
Wittebrugweg
Witveldweg Grubbenvorst, wortels zorgen dat weg omhoog komt
Wtveldweg
Zandterweg-horsterdijk
Zandterweg/Horsterdijk
Zieke bomen meester wijnenstraat
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