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Betreft:
Bezwaarschrift van de Belangenvereniging Voorhof II West tegen de aangevraagde
omgevingsvergunning voor het kappen van 11 iepen op de oever van de watergang langs de
westzijde van de Voorhofdreef .
Delft, 7 september 2012.
Geacht college,
In de Stadskrant Delft van 8 augustus 2012 is bovengenoemde aanvraag gepubliceerd. Als motivering
voor de kap van de 11 iepen wordt aangegeven: “om de hoofdstructuur van de laan te verduidelijken
en de bestaande bomen meer ruimte te geven | 2-8-2012”. Niet nader is in de publicatie
aangegeven welke bomen het betreffen.
De belangenvereniging heeft de vergunningaanvraag ter gemeentesecretarie ingezien. Deze was
overigens alleen digitaal beschikbaar. Uit deze vergunningaanvraag bleek dat u langs de hele
westzijde van de Voorhofdreef natuurvriendelijke oevers wil creëren en dat de 11 iepen daarvoor
moeten wijken! Verder bleek dat deze iepen de meest naar het water gelegen extra bomenrij op de
oever van de watergang langs de westzijde van de Voorhofdreef betreft. 8 van deze 11 iepen staan
tussen de Martinus Nijhofflaan en de Menno ter Braaklaan en de overige 3 iepen staan tussen de
Menno ter Braaklaan en de Jan Campertlaan. Bovendien bleek dat in de aanvraag de iepen waren
doorgenummerd tot 18, maar uit niets bleek waarom men dat had gedaan. De baliemedewerker kon
niet uitleggen, wat het plan was met de overige 7 iepen (in ieder geval geen kap).
De belangenvereniging, die als een van de speerpunten van haar beleid “het behoud van groen in de
wijk” heeft, heeft bezwaar tegen de kap van de 11 iepen. De door u gegeven motivering acht zij
volstrekt onvoldoende om tot de kap te kunnen besluiten, omdat:
•

de onderhavige oevers al in ruime mate voldoen aan het begrip natuurvriendelijk; zij zijn zeer
goed onderhouden en er mankeert niets aan;

•

de reeds gerealiseerde milieuvriendelijke oevers in de wijk na 2 jaar absoluut geen
verbetering zijn ten opzichte van deze oevers in de situatie daarvoor; zij lijken nu meer op
een ruwe wegberm met veel onkruid; bepaald geen sieraad voor de wijk;

•

niet valt in te zien dat de hoofdstructuur van de Voorhofdreef met de kap van de iepen
wordt verduidelijkt;
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•

uit niets blijkt dat de bomen in de onmiddellijke nabijheid van de te kappen iepen meer
ruimte nodig hebben; het betreft hier gezonde iepen, die de luchtkwaliteit ten goede komen;

•

de kap in strijd is met uw voornemen om hier in de toekomst, na het verwijderen van de
westelijke rijbaan van de Voorhofdreef, het J.C. Bloempark aan te leggen;

•

de met de kap van de 11 iepen en het realiseren van milieuvriendelijke oever hoge kosten
zijn gemoeid, die in de huidige crisistijd beter aan andere zaken kan worden besteed.

De belangenvereniging ziet uw reactie op haar bezwaarschrift met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
De belangenvereniging Voorhof II West,

(w.g.) L.M.C. Bedaux, voorzitter

(w.g.) M.M.M. Mees, Secretaris
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