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I. Nouwen

Geachte bewoner,
De vernieuwing van de wijk Sterrenkwartier Hoog is al zichtbaar. Fase 1 is nagenoeg afgerond en de
voorbereidingen van fase 2 zijn in volle gang. Ook is de gemeente Nissewaard samen met Maasdelta
gestart met voorbereidingen voor fase 3. Daarnaast is het nodig te zorgen voor watercompensatie in
uw wijk en moeten enkele bomen worden gekapt. Daar vertellen wij u in deze brief graag meer over.
Watercompensatie
Door de renovatie van de wijk ontstaat er meer bebouwd oppervlak. Dit heeft gevolgen voor de
waterhuishouding van het gebied. Daarom heeft de gemeente Nissewaard in november 2020 bij het
Waterschap Hollandse Delta de vergunning “Watercompensatie Sterrenkwartier Nissewaard”
aangevraagd. Het waterschap heeft deze vergunning inmiddels verleend.
Dit betekent dat de gemeente de waterpartij, die ligt tussen de Hekelingseweg en de Mizarstraat,
moet vergroten om een goed functionerende waterhuishouding in dit gebied te bereiken.
Een goed functionerende waterhuishouding helpt wateroverlast te voorkomen en zorgt voor schoon
oppervlaktewater. De vergrote waterpartij krijgt natuurvriendelijke oevers. Deze oevers bestaan uit
Aqua-Flora matten en bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is
voor vissen en amfibieën. De natuurvriendelijke oevers zijn een broedplaats voor watervogels. De
aan te brengen beplanting levert ook een positieve bijdrage aan de reiniging van het water door .
stikstof- en fosfaatverbindingen op te nemen. De Aqua-Flora matten zijn op basis van
kokosmateriaal. Kokos geeft de water- en oeverplanten houvast terwijl deze zich ontwikkelen in de
oevers.
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De exacte locatie van de te vergroten waterpartij vindt u op de projectpagina
www.nissewaard.nl/sterrenkwartier-hoog onder de rubriek “Wat gaan we doen” en dan onder het
kopje “Watercompensatie”. Door op deze tekening van de watercompensatie in te zoomen, kunt u
de details beter zien.
De aannemer gaat de werkzaamheden in december of januari uitvoeren. De verwachting is dat de
werkzaamheden zes weken duren. De aannemer informeert u voor aanvang van het werk per brief
over de start van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van uw straat.
Kap en nieuw te planten bomen
Om de waterpartij te kunnen vergroten, moeten vier bomen worden gekapt. Op bijgevoegde
kapmeldingstekening staat de locatie, de soort boom, de conditie en stamdiameter van de te kappen
bomen. De tekening kunt u ook bekijken via de bovengenoemde projectpagina. Voor deze vier
bomen geldt dat deze niet kapvergunnings-plichtig zijn. De verwachting is dat de bomen in december
of januari gekapt worden. De gemeente plaatst vijf nieuwe bomen terug: twee treurwilgen en drie
elzen. De locatie van deze nieuwe bomen staat aangegeven op de tekening van de
watercompensatie. U kunt tot 15 dagen na dagtekening van deze brief een reactie geven op de kap
van de bomen.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer L. Prins,
telefoon 14 0181.
Met vriendelijke groet,
Ruud van der Klooster
Projectleider Project Sterrenkwartier

Bijlage: kapmeldingstekening
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LEGENDA
Te kappen boom
A = 1 x SA alba `Tristis` (gele treurwilg) (conditie goed) 60-70cm.
B = 2 x AC Plataan (conditie goed) 20-30 cm.
C = 1 x AC Plataan (conditie goed) 10-20 cm.
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BESTEK
Opdrachtgever:
Gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
Contactpersoon: L. Prins
Telefoonnummer: 06 4044 8930
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