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Tasmanstraat

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 16 juli is hoveniersbedrijf Werveling gestart met het grondig snoeien van vier bomen op
ons nieuwbouwterrein aan de Tasmanstraat. Dit is eerder dan gepland. Hierdoor hebben wij u niet van
tevoren kunnen informeren. Dat vinden wij erg vervelend. Wij bieden hiervoor onze excuses aan. In
deze brief vertel ik u graag meer over het snoeien van de bomen en andere voorbereidende
werkzaamheden op het terrein.
Kandelaberen
De 4 bomen op de Tasmanstraat blijven staan en worden grondig gesnoeid. Om de bomen op het
terrein te behouden, is dat nodig. De bomen, prachtige platanen, kunnen zo weer jaren mee. De
grondige snoeivorm heet ook wel 'kandelaberen'. De boom krijgt het uiterlijk van een kandelaar of
kandelaber, vandaar de naam. De takken van de boom worden op twee à drie meter uit de hoofdstam
afgezaagd, waarna ze weer gaan uitlopen. Hoveniersbedrijf Werveling is daar, door een misverstand,
dus al op 16 juli mee begonnen. Dit stond eigenlijk pas in september gepland. Wij hebben u hierdoor
niet van tevoren over deze snoeiwerkzaamheden kunnen informeren. Misschien hebt u wel overlast
gehad van de werkzaamheden. Dat spijt ons. Of misschien vreesde u voor het behoud van de bomen.
Dat is niet nodig. Integendeel. Juist om de bomen te kunnen laten staan, laat Haag Wonen de bomen
kandelaberen.
Voorbereiding
nieuwbouw
Op woensdag 12 juni 2013 is groen licht gegeven voor de bouw van het project 'Tasmanhof' aan de
Tasmanstraat. Misschien was u er wel bij. Het was een feestelijk moment. Op een gedeelte van het
terrein aan de straatzijde heeft Haag Wonen samen met de Zeeheldentuin, wethouder Marjolein de
Jong en aannemer Dura Vermeer vier fruitbomen geplant. Een kersenboom, een pruimenboom, een
perenboom en een appelboom symboliseren de samenwerking en zijn een voorbode van de
Zeeheldentuin die na de bouw van Tasmanhof wordt ontwikkeld. Het overige gedeelte van de grond
wordt straks gebruikt als bouwterrein voor de bouw van Tasmanhof. We verwachten dat de inrichting
van de bouwplaats plaatsvindt van 30 september tot 6 oktober. Kort daarna zullen we starten met de
bouwwerkzaamheden. Haag Wonen en Dura Vermeer zijn druk bezig met de voorbereiding om straks
voortvarend te kunnen starten met de nieuwbouw. Ontwikkelmanager Hans Pronk, projectleider Bram
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Esvelt en gebiedsregisseur
Tasmanstraat.

Grada Hiddink zijn namens Haag Wonen betrokken bij het project

Kunstbos
We zoeken naar een nieuwe bestemming voor het 'kunstbos'. Het kunstbos bestaat uit schilderijen van
bomen, gemaakt door kinderen onder begeleiding van kunstenares Lidy van Beurden. De
tentoonstelling was een initiatief van bewonersorganisatie De Groene Eland en werd mede mogelijk
gemaakt door Haag Wonen.
Hebt u vragen?
Belt u mij dan gerust via (070) - 3880388. U kunt mij maandag tlm donderdag van 8:00 tot 16:30 uur
bereiken. U kunt mij ook een e-mail sturenviag.hiddink@haagwonen.nl.
Op onze website hebben we
een speciale projectpagina voor de Tasmanhof. Ga naar hUp://www.haagwonen.nl/lk-ben-eenbewoner/Projecten en klik op Tasmanhof. Nieuws over het project kunt u daar vinden.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen

Grada Hiddink
Gebiedsregisseur

