
DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                 SEPTEMBER 2015 

 

Wijzigt er iets in uw situatie, zoals een nieuw mailadres …  Graag ook even een mailtje naar bestuur@bvme.nl  

10.30 - 12.00 uur 

in de Jo van Dijkhof 

Snoeien van bomen in de Molvense Erven.  

Beste buurtgenoten, 

 

Al een poosje geen Molletin ontvangen … dat klopt en heeft zo z’n reden: Er was niets belangrijks te melden en we 

gaan er vanuit dat u meer dan genoeg nieuwsbrieven e.d. ontvangt, dus proberen we zorgvuldig af te wegen wat 

belangrijk en minder belangrijk is. 

Nu is er een aanleiding: We hebben onlangs van de Gemeente Nuenen bericht ontvangen dat omstreeks 4 oktober 

een aanvang wordt gemaakt met het kandelaberen van de bomen langs de doorgaande route in de wijk. De direct 

aanwonenden zullen nog bericht ontvangen van de Gemeente, doch ieder van u zal straks zien dat de bomen, die 

nu nog mooi in blad staan, fors worden teruggesnoeid. 

Kandelaberen heet in gewone-mensentaal: flink terugsnoeien. 

Eens in de 5 - 7 jaar is het nodig om de takken terug te snoeien, om vrachtwagens e.d. 

voldoende doorgang te geven. 

U zult denken: ze staan er nu juist zo mooi bij, doe dat dan in de winter. Maar nu 

snoeien heeft zo z’n reden. 

 

Kandelaberen 

Het kandelaberen biedt slechts tijdelijk een oplossing. De kroon zal na enkele jaren weer zijn oorspronkelijke vorm 

aannemen en even groot worden als voor het ingrijpen. 

Een eenmaal gekandelaberde boom moet als knotboom worden onderhouden. Dit houdt in dat bij een goede 

groei ongeveer een keer in de vijf tot zeven jaar een nieuwe snoeibeurt nodig is. Anders 

worden de weer aangroeiende takken (te) zwaar waardoor ze kunnen afbreken. 

De bomen in de Molvense Erven, haagbeuken, zijn weer toe aan een snoeibeurt. Vanwege de kans op 

‘bloeden’ (uit de wond weglekken van water) als de boom niet vol in blad staat, kan dit alleen gedaan worden van-

af juni tot november, dus als de bomen in blad staan. 

Koffiecorner in Kernkwartier 

Hebt u het ook gezien: In het Kernkwartier is, 

vooralsnog op proef, een lunchrestaurantje geo-

pend met een leestafel. (tegenover de pizzashop).  

Het betreft een proef tot eind december. 

Een winst voor vooral ouderen die daar even kun-

nen zitten voor een koffie, krantje en een praatje. 

Bebouwing perceel ME63 

Om de bouw van een viertal kavels mogelijk te maken is aan 

de projectontwikkelaar gevraagd met een beeldkwaliteits-

plan te komen. Dat plan is recent gepresenteerd, doch heeft 

de beoordeling door het Team Ruimtelijke Kwaliteit niet 

doorstaan. Er dient dus een nieuw plan te komen. Het is niet 

bekend wanneer een nieuw voorstel gedaan zal worden. 

De data voor de komende koffieochtenden zijn: 

   dinsdag 20 oktober 

   woensdag 18 november 

   dinsdag 15 december 

 

Gelet op het succes zullen de koffie-ochtenden in 2016 op dezelfde manier doorgaan. De data zullen bekend ge-

maakt worden in de wijkgids die uw Belangenvereniging eind dit jaar weer hoopt uit te geven voor alle leden. 


