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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 meer over de geplande werkzaamheden. 

 

De problemen van de bomen 

De populieren staan in de bermen van de Kniplaan. 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. De gemeente Voorschoten zal daarom alle 33 populieren in de bermen van 

de Kniplaan vervangen voor nieuwe bomen. 

 

Werkzaamheden 

Het verwijderen van de bomen vindt plaats in september/oktober dit jaar. De bomen worden net 

boven het maaiveld verwijderd. Het frezen van de wortels en de nieuwe aanplant van de bomen 

vindt waarschijnlijk in november/december dit jaar plaats. Vanwege de aanwezigheid van kabels 

en leidingen in de bermen vraagt dit echter nog wat afstemming met de exploitanten van deze 

kabels en leidingen. Dit kan van invloed zijn op de planning. 

 

Vergunningprocedure 

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

verleend. 



 

 

 

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 boomtechnisch onderzoek. 

• De resultaten van flora- en faunaonderzoek.  

 

Hinder 

Tijdens de werkzaamheden zal uw woning/bedrijf tijdelijk (korte perioden) niet bereikbaar zijn. 

Verkeersregelaars worden ingezet, zodat doorstroming van het verkeer op een goede en veilige 

manier zal plaatsvinden. 

 

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, 

 

 

 

Ton Duijndam 

Teammanager Openbare ruimte en Groen 
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