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Aan het College van B & W  

Van de gemeente Leiden 

Postbus 9100 

2300 PC Leiden 

                                                                                                                         Leiden,  28 februari  2021 

 

Onderwerp: zienswijze op de Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke Leefomgeving, 

het Beleidskader voor bescherming van bomen en het Register ecologische bomen, Z/21/3214992 

 

Geacht College, 

 

In de Stadskrant van 18 februari zag ik het mooie plaatje over de nieuwe verordening voor het 

kappen van bomen. Ik heb geprobeerd de stukken te lezen die op de site van de gemeente staan, 

maar daar is geen doorkomen aan. 

Mijn eerste opmerking is dan ook of u er als burgemeester en wethouders aan wilt werken om dit 

soort stukken leesbaar te schrijven zodat we allemaal kunnen begrijpen wat u voorstelt. 

Naar aanleiding van het kappen van bomen aan de overkant van mijn woning heb ik met 14071 

gebeld. Ik heb veel later na de kap iets over terug gehoord. Ik zou voortaan, ook weer via die omweg 

van 14071, met handhaving moeten bellen. 

Mijn tweede opmerking is dan ook of u een meldpunt voor bomenkap wilt instellen waar een burger 

wèl snel en direct terecht kan en ook bericht krijgt wat er met een melding is gedaan. 

In dit geval, de kap op het terrein van een flatgebouw aan de Haagweg, heb ik de Bomenbond 

ingeschakeld. Die kreeg wel snel antwoord, maar helaas was dat een teleurstelling. Ik heb begrepen 

dat zowel de oude als de nieuwe verordening een uitzondering kent voor kap van bomen op privé 

terrein wanneer dat terrein openbaar toegankelijk is. Dan zou er wèl een vergunning moeten worden 

aangevraagd. Ik heb echter ook gehoord van de Bomenbond dat deze uitzondering weer vervalt, 

zodra er een slagboom staat of een bordje Verboden Toegang. 

Mijn derde opmerking is dan ook of u een duidelijke keuze wilt maken: óf net als vroeger weer een 

kapvergunning invoeren voor alle bomen op privégrond óf de uitzondering schrappen voor bomen 

op privé maar openbaar toegankelijk gebied. Dit werkt alleen maar verwarrend en leidt tot 

teleurstelling. 

In de media lees ik ook dat Den Haag van plan is om met belastinggeld bomen te schenken aan 

bewoners van een huis met een tuin. Dat is misschien goed voor de natuur en fijn voor die mensen, 

maar ik woon zelf op een flat en kan dus alleen genieten van bomen in de straten en parken van 

Leiden. En ik heb ook weinig aan bomen op dakterrassen of aan groene gevels.  

De laatste jaren zijn in de directe omgeving van mijn flat alleen maar bomen gekapt en geen nieuwe 

bomen neergezet. Zie bijgevoegde foto voor de onnodige kap bij het bedriijventerreintje aan de 

Morsweg. Prachtig dicht groen, vol met insecten en vogels, maar geen herplant na de kap. 
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Dat aanplanten in de straten lukt door heel Leiden kennelijk niet: zie Leids Nieuwsblad van 25 

februari: “Herplant van bomen onvoldoende”.  Als dat al niet lukt is het nog belangrijker dat er zo 

min mogelijk kap wordt toegestaan.  

Dus ook niet voor de bouw van drie kleine flutappartementjes zoals aangevraagd door Domuslab  op 

21  december 2020 , waarvoor de prachtige prunussen in het openbare parkje achter onze flat 

moeten wijken….. 

Mijn vierde opmerking is dan ook dat al die ingewikkelde stukken niet helpen zolang de gemeente 

niet strenger optreedt tegen nieuwe bouwplannen die nog meer bomen kosten en zolang de 

gemeente niet veel meer nieuwe bomen terugzet, ook in mijn woonomgeving! 

 

Hoogachtend 

 

(w.g.) 

Mw. Y. de Jong 

Morsweg 60 – A 

2312 AE Leiden 

 

 


