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Geacht College,
Hierbij maken wij bezwaar tegen het
verlenen van bovengenoemde
kapvergunning wegens slechte
conditie en overlast van 34 bomen op
een onbebouwd perceel aan de
Kleveringweg.
Hiervoor hebben wij de volgende
argumenten:
1. Populieren van deze omvang en
ouderdom hebben een belangrijke
functie voor het microklimaat in de
stad, zijn een habitat voor tal van
dieren en moeten daarom met
grote zorgvuldigheid worden
beheerd. Dit is ook het uitgangspunt van het door u
gevoerde bomenbeleid.

Locatie Kleveringsweg

2. Wij hebben de genoemde bomen onderzocht en geen ziektes kunnen constateren.
3. Van een slechte conditie is op zichzelf geen sprake. Wel heeft een aantal populieren dode
takken, hetgeen niet abnormaal is bij deze soort op deze leeftijd. De overlast wordt mogelijk
gevormd door de beschaduwing van het naastgelegen gebouw van de Playground en het
gevaar van vallende takken.
Voor het tegemoetkomen aan het gevaar van vallende takken en beschaduwing is het
onnodig om de 34 bomen te kappen. Wij stellen in plaats van kap voor om de populieren te
kandelaberen en het dode hout te verwijderen. De bomen kunnen, ons inziens, dan weer
jarenlang bijdragen aan de kwaliteit van de het bedrijventerrein aan de Kleveringweg,
hetgeen gezien de aanwezigheid van de recreatieve- en hotelfuncties aldaar ons van extra
groot belang lijkt.

De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie,
natuureducatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

Met vriendelijke groeten,

Geert van Poelgeest
voorzitter
(015) 261 00 48
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natuurbeschermingssecretaris
(015) 26 22 779
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