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Aan:  College van Burgemeester en wethouders, 

          Leden van de gemeenteraad , cie Ruimte, 

          Postbus 35, 

          2350 AA Leiderdorp. 

  
                   
 

Leiderdorp, 11 december 2013. 

 

Betreft een zienswijze: zonder kapvergunning kappen van treurwilg nabij sloot Gallaslaan/ter 

hoogte van de Rozemarijntuin huisnummer 33-35 te Leiderdorp. 

 

Geacht College van Burgemeester &Wethouders, leden van de gemeenteraad, 

(burger)raadsleden cie Ruimte, 

 

Leiderdorp heeft afgelopen weken twee keer te maken gehad met hevige herfst ( 28 

oktober)/winter (5 december) stormen. Dit leidde tot het omvallen van bomen, breken van 

takken en andersoortig overlast.  Tot  extreem veel schade heeft het gelukkig niet geleidt. 

Risicovolle bomen waren al vorig jaar door de gemeente weggehaald in de diverse wijken. 

Wel zijn er op diverse locaties nu behoorlijk wat open plekken ontstaan door toedoen van 

deze onverwachte najaarsstormen. Bomensoorten in Leiderdorp,  die nadelig last hebben 

gehad van deze twee stormen,  zijn treurwilgen. 

 

Opvallend detail hierbij is de constatering dat Leiderdorp wel heel gemakkelijk deze 

treurwilgen heeft gekapt, zelfs bij bomen waarbij achteraf geconstateerd is,  niet nodig is 

geweest deze geheel om te kappen. Nu zijn op meerdere locaties ( veelal aan een waterpartij 

gelegen) treurwilgen gekapt waarvan een enkele tot meerdere gesteltak(ken) is/zijn  

afgebroken. De boomkroon is dan enigszins uit het “lood”,  maar door boomdeskundig in te 

grijpen,  konden de meeste treurwilgen wel behouden blijven.  

 

Echter de gemeente heeft het anders uitgevoerd: bomen compleet en vooral  preventief 

kappen. Van enig boombehoud en mede uit het oogpunt van beeldbepalende karakter(s) is 

geen enkele sprake meer. Spijtig en bovendien ook extra kosten/kapitaalverlies. 

 

Zoöok de treurwilg aan de Gallaslaan/ zijde Rozemarijntuin huisnummer 33-35. 

Deze boom had behouden kunnen blijven. Simpel door deskundig één hoofdtak te snoeien, 

waardoor de boomkroon in evenwicht zou komen. 

 

Van treurwilgen is bekend dat zij dergelijke snoei goed kunnen overleven. Idem door het 

toepassen van kandelaberen. Wilgen zijn hierom bekend en hebben een enorme 

regeneratievermogen. 

 

Ik heb de ambtenaren - belast met bomen en groene zaken in Leiderdorp- tijdig dit weekend 

aangeschreven met verzoek de treurwilg niet te kappen, maar boombehoud door een simpele 

toepassing van het verwijderen van één van de gesteltakken die was afgebroken. 
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Helaas heb ik er geen foto’s van gemaakt. Echter, ik ben verbaasd dat de boom in zijn 

totaliteit is gekapt. Van enig mogelijke gevaarzetting is aldaar geen sprake. 

Bovendien  heb ik ook nog geen enkele ontvangstbevestiging of reactie van de zijde van de 

twee ambtenaren ontvangen, die ik eerder wel heb aangeschreven. 

 

Het geheel van handelen, bovendien zonder kapvergunning tientallen bomen ( merendeel 

treurwilgen) kappen is geen manier die Leiderdorp  mijns inziens pretendeert. 

Dit “ruwe”kapbeleid  komt nu over als zijnde: “ban de treurwilg”.  Komt de waterschappen 

vast nog goed van pas ook? Van enig boombehoud is nogmaals geen sprake. En juist 

treurwilgen zijn in het verleden aangeplant door dezelfde gemeente in het kader van 

beeldbepalende bomen/karakters. Dergelijke bomen passen goed bij waterpartijen en sloten. 

 

Ik vraag het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad om een verklaring 

waarom juist de minst aangetaste treurwilg aan de Gallaslaan/zijde Rozemarijntuin 

huisnummer 33-35 zonder kapvergunning toch is verwijderd. Ooit heeft de gemeenteraad juist 

de Gallaslaan uitgekozen als één van de eerste locatie tot aanleg van natuurlijke oevers en 

natuurlijk groenbeheer.  

 

En ik vraag de gemeente om met terugwerkende openbare berichtgeving de beslissing  op het 

kappen uit te leggen,  in casu met betrekking tot de treurwilg aan de Gallaslaan/zijde 

Rozemarijntuin huisnummer 33-35, welke op dit moment  -zonder kapvergunning of  

enigszins mededeling van noodkap - toch  is verwijderd. 

 

 

In afwachting op uw reactie in deze, verblijf ik, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edwin Brussee 

Rozemarijntuin 179 

2353 PE Leiderdorp 

 

Contactpersoon Bomenstichting 

 

CC) Bomenbond Rijnland 


