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Onderwerp de bomen in uw straat, onze zorg voor een veilige groene leefomgeving 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Iedereen leeft graag in een gezonde en veilige 

leefomgeving. Bomen dragen bij aan die gezonde 

leefomgeving, maar kunnen ook zorgen voor 

onveiligheid. Bijvoorbeeld door vallende takken 

of het omvallen bij een storm.  

In uw straat staan oude Canadese populieren. 

Deze bomen kunnen op korte termijn onveilige 

situaties geven. In deze brief leest u hier meer 

over en wat wij hier aan gaan doen. 

 

De problemen van de bomen 

De populieren staan in het gazon. Er is onderzoek naar de bomen gedaan en het blijkt dat veel 

bomen problemen hebben met ernstige kroonvorming, de kans op het afbreken van takken is 

hierbij groot. Wij willen daarom twaalf populieren vervangen op het gazon grenzend aan de 

Debussylaan en Bartóklaan. 

 

Werkzaamheden 

Het verwijderen van de bomen is gepland in november. Het frezen van de wortels en de nieuwe 

aanplant van de bomen vindt in de aankomende winterperiode plaats. 

 

 

 

 



 

 

Vergunningprocedure 

Om de bomen te mogen verwijderen is een vergunning nodig. Deze vergunning is inmiddels door 

ons aangevraagd. 

 

Denkt u met ons mee over de nieuwe aanplant?  

In de bijlage vindt u een invulformulier. Wij willen meer diversiteit in ons bomenbestand 

aanbrengen om in de toekomst grootschalige uitval door bijvoorbeeld ziekten en plagen te 

voorkomen. We hebben een voorstel gemaakt voor nieuwe boomsoorten die passen in de straat. 

Op internet (via google) vindt u meer informatie over deze boomsoorten. Tot 31 oktober 2020 kunt 

u het invulformulier aan ons terugsturen via de bijgevoegde antwoordenveloppe.  

 

Plekken voor de nieuwe bomen 

Een boom kan alleen goed groeien op een goede standplaats. Dat betekent bijvoorbeeld niet 

vlakbij een andere boom of op een hele donkere plek. Ook moet er voldoende voeding in de bodem 

zitten. De nieuw te planten bomen (en de soorten bomen) worden verwerkt op een tekening. U 

ontvangt deze informatie op een later moment. U wordt dan ook geïnformeerd wanneer de nieuwe 

bomen worden geplant.    

 

 

De rapporten  

Heeft u belangstelling voor de onderzoeken die zijn gedaan en de toelichting waarom tot deze 

keuze is gekomen? Op de gemeentelijke website www.voorschoten.nl/populieren vindt u de 

volgende documenten: 

• Een overzicht om welke bomen het gaat. 

• Een rapport met de resultaten van het onderzoek van een aantal bomen. 

• De resultaten van flora- en faunaonderzoek.  

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brief een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 

team groenbeheer. U kunt hen bereiken via het e-mailadres groen@voorschoten.nl of via 

telefoonnummer 14071.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rick Goddijn 

Teamleider omgevingsbeheer 

http://www.voorschoten.nl/populieren
mailto:groen@voorschoten.nl


 

 

 

INVULFORMULIER (1 formulier per adres t.a.v groenbeheer)  

VERNIEUWING BOMEN Debussy- en Bartóklaan 

Naam:……………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………….. (om u op de hoogte te houden) 

Uw twee voorkeursbomen voor de grote soorten (s.v.p. maximaal twee soorten aankruisen) 

1  Pterocarya fraxinifolia - vleugelnoot 

2 Populus tremula - ratelpopulier 

3  Ailanthus alt. `Purple Dragon`- hemelboom 

4  Aesculus Indica -Indische paardenkastanje 

5 Fraxinus ang. `Raywood`- es 

 

Uw twee voorkeursbomen voor de grote/middelgrote soorten (s.v.p. maximaal twee soorten aankruisen) 

1 Betula pendula - gewone berk 

2 Acer saccharum - suikeresdoorn 

3 Tilia cordata – kleinbladige linde 

4 Fraxinus ornus - pluimes 

5 Ostrya carpinifolia - hopbeuk 

 

Uw twee voorkeursbomen voor de middelgrote/kleine soorten (s.v.p. maximaal twee soorten aankruisen) 

1 Cercis siliquastrum - judasboom 

2 Albizia julibrissin – perzische slaapboom 

3 Koelreuteria paniculate – lampion- blazenboom 

4 Tetradium daniellii - bijenboom 

5 Prunus yedoensis – Japanse sierkers 

 

Overige aandachtspunten:……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 


