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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

1. Kent u het bericht ‘Weer massale bomenkap in Vlietland?
1
 

 

Antwoord 

Ja. Het gaat om de kap van uitsluitend bomen waarbij de veiligheid in het geding is: 

bomen met essentaksterfte of bomen die vanwege ouderdom niet meer veilig zijn (met 

name populieren).  

 

De voorgenomen bomenkap heeft veel losgemaakt in de omgeving. Verschillende 

gebiedspartijen
2
 hebben aangegeven niet alleen met ons in gesprek te willen over de 

herplant maar ook met ons te willen praten over de noodzaak, omvang en fasering 

van de bomenkap zelf en eventuele alternatieven hiervoor. Besloten is om, samen met 

Staatsbosbeheer als beheerder van het gebied met de gebiedspartijen in overleg gaan 

om af te stemmen over de aanpak in het gebied. Individuele bomen die onmiddellijk 

gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers van Vlietland worden gekapt of ontdaan 

van hun dode takken of hun kroon om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. 

 

Dat gevaarlijke situaties aangepakt worden, blijft voor zowel de Provincie Zuid-Holland 

als de gebiedspartijen het uitgangspunt. Eventuele alternatieven voor de beoogde kap 

worden daarbij met de gebiedspartijen zorgvuldig afgewogen. Uiteindelijk zal 

Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie de benodigde maatregelen uitvoeren. 

 

 

                                                           
1
 https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/weer-massale-bomenkap-in-vlietland 

 

2 Met gebiedspartijen worden bedoeld: de vertegenwoordigers van Vereniging Vrienden van Vlietland, 

Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, 

Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, Recreatiecentrum Vlietland B.V. 

 

https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/weer-massale-bomenkap-in-vlietland
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2. Is er een melding voor de velling conform H4 Wet natuurbescherming bij de 

Omgevingsdienst Haaglanden ingediend om 10% van de bomen in Vlietland te 

kappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij deze, evenals de reactie van de 

Omgevingsdienst op deze  melding, ontvangen? 

 

Antwoord 

Op 10 juli 2019 is door Staatsbosbeheer melding gedaan van de voorgenomen velling 

(kapmelding) bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden 

heeft per schrijven gedateerd 1 augustus 2019 aan Staatsbosbeheer laten weten dat 

de melding is gecontroleerd en akkoord bevonden (zie hiervoor de bijlagen).  

Overigens is ook H3 van de Wet natuurbescherming relevant omdat hierin 

(dier)soorten zijn genoemd die ook in Vlietland voorkomen. Hierover heeft 

Staatsbosbeheer met de Omgevingsdiensten overleg gevoerd zodat met de 

aanwezige (dier) soorten bij een eventuele kap rekening wordt gehouden c.q. de 

benodigde beschermingsmaatregelen worden getroffen.  

 

 

3. Bomen zijn erg belangrijk voor onder andere gezondheid en het welzijn van mens en 

dier, wateropvang, tegengaan hittestress, biodiversiteit, natuur, CO2 opvang. Op 

welke wijze wordt compensatie van de bomenkap gepland? 

 

Antwoord 

Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat er zo mogelijk in hetzelfde seizoen van de 

kap herplant plaatsvindt. Daarbij is er extra aandacht voor variatie, biodiversiteit, 

landschapskwaliteit en recreatiewaarde. Bij de plannen voor herplant is ruimte voor 

inspraak voor de omwonenden.  

 

4. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om bomenkap zoveel mogelijk tegen 

te gaan en bomen te sparen waar dat kan? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Ja. Dat is de reden waarom Staatsbosbeheer samen met ons en de gebiedspartijen 

bekijken of kap noodzakelijk is, of dat andere maatregelen de voorkeur genieten. 

 

5. Bent u bereid om met Staatsbosbeheer, de verantwoordelijke organisatie voor de 

massale bomenkap, in overleg te treden om een second opinion uit te voeren naar de 

noodzaak van de kap van vele honderden bomen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

De provincie als eigenaar van Vlietland en Staatsbosbeheer als beheerder overleggen 

regelmatig over Vlietland en maken concrete afspraken over het door 

Staatsbosbeheer uit te voeren beheer. In dat overleg is al in dit voorjaar besloten dat 

naast de beoordeling van Staatsbosbeheer aan een onafhankelijk adviesbureau een 

second opinion wordt gevraagd. Het rapport heeft duidelijk gemaakt welke bomen en 

bosvakken (op termijn) moeten worden aangepakt. Aanvullend daarop is dit bureau nu 

betrokken bij het bepalen welke concrete maatregelen nodig zijn voor de acuut 

onveilige situaties voor de bezoekers. Hierbij zijn ook de gebiedspartijen betrokken. 
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6. Wat zijn de nadelige gevolgen voor geluidsoverlast voor omwonenden als de bomen 

worden gekapt? Wordt hier onderzoek naar gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 

kunnen wij de resultaten van dit onderzoek ontvangen? 

 

Antwoord 

We gaan ervan uit dat u hier doelt op geluidsoverlast doordat met het kappen van 

bomen de geluidsbuffer kan worden aangetast en niet geluidsoverlast tijdens de 

werkzaamheden. 

Zoals hiervoor is aangegeven wordt getracht de bomenkap zo veel mogelijk te 

beperken. Als met het onderzoek najaar 2019 bekend is wat de omvang van de 

noodzakelijk kap is, zal in overleg met de gebiedspartijen overlegd worden of een 

geluidsonderzoek nodig is. Op dit moment achten wij nader onderzoek naar de 

nadelige gevolgen voor geluidsbeleving niet zinvol. 

 

7. Welke  rol speelt het provinciebestuur hierbij en welke actie/maatregelen worden 

genomen door het provinciebestuur? 

 

Antwoord 

Het provinciebestuur onderschrijft de noodzaak van de kap ten behoeve van de 

veiligheid van de bezoekers en hecht er waarde aan het gebied te betrekken bij het 

vaststellen van de noodzakelijke maatregelen. Zij trekt hierin samen op met de 

beheerder van de bospercelen in Vlietland, Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn de 

gesprekken met de gebiedspartijen gestart.  

 

 

 

Den Haag, 15 oktober 2019 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit 

 

 





Bericht gekregen van een illegale kap of een tenietgegane houtopstand? Nee

Plaatselijke benaming Leidschendam

Kadastrale gemeente Leidschendam-Voorburg

Kadastrale aanduiding (sectie en nummer) 03 A

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bijlage 20192706 kaart werkzaamheden bos vlietland 2019.pdf

Bent u eigenaar van de gronden? Ja

Type houtopstand Houtopstand als zelfstandige eenheid (areaal 10 are of meer)

Bestandsaanduiding of nummer Zie kaart

Oppervlakte velling of tenietgegane houtopstand in aren 0,47

Boomsoort(en) Es, Wilg, Populier

Leeftijd 35

Kadastrale aanduiding (sectie en nummer) Zie Kaart

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bijlage overzicht maatregelen bos vlietland september 2019.pdf

Bijlage 20192706 kaart werkzaamheden bos vlietland 2019.pdf

Bijlage 20192706 kaart werkzaamheden bos vlietland 2019.pdf

Ondertekening

Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van alle voorwaarden en alles naar
waarheid te hebben verstrekt.

Ja
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