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Onderwerp: Voornemen kappen 13 bomen aan de Engelandlaan (grasveld) 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Wij zijn van plan om 13 bomen te kappen aan de Engelandlaan. 

Aanleiding 

Op het grasveld tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port aan de Engelandlaan zal 

woningbouwcorporatie De Goede Woning een nieuwe woontoren realiseren. Meer informatie 

hierover leest u op www.zoetermeer.nl/versnellingsagendawoningbouw. 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, en de aanvraag voor een wijziging 

van het bestemmingsplan worden door De Goede Woning over enkele weken ingediend. 

 

Door de bouw van deze woontoren zal het gebied tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, 

de Randstad Rail en de Engelandlaan opnieuw worden ingericht. Wij kappen de bomen op en 

rond het huidige grasveld, waarna een woontoren wordt gerealiseerd. 

Hier omheen leggen wij parkeerplaatsen aan en breiden we het aantal ondergrondse containers 

uit. Het aantal gekapte bomen compenseren we door nieuwe bomen aan te planten. 

In totaal kappen we dertien bomen en na oplevering van de nieuwe woontoren planten we ook 

weer dertien nieuwe bomen rondom de nieuwe woontoren. 

Wat gaat er gebeuren 

De kap van de dertien bomen betreft twee Gewone Vleugelnoten, drie Hollandse Iepen, twee 

Italiaanse Populieren, drie Rode Esdoorn en drie Tamme Kastanjes.  

In ditzelfde gebied planten wij na realisatie van de woontoren dertien nieuwe bomen. 

Een overzichtskaart met de locatie van de te verwijderen bomen en de te planten bomen treft u 

aan als bijlage van deze brief. 

Kapaanvraag 

Binnen twee weken wordt door ons een kapaanvraag gedaan. U kunt de aanvraag van de 

omgevingsvergunning volgen op www.officielebekendmakingen.nl of via de app Omgevingsalert. 
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Hier leest u ook hoe belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen maken tegen het kappen van 

de bomen. 

Vragen of opmerkingen 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl. 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

De manager projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, 

 

Mevrouw mr. Y.J.M. Breugem-Kosters 

 

 

 

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien. De gemeente heeft het akkoord 

van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd 
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