
 
 

    
 

Kapaanvraag voor 15 bomen  
Rondom De Driehoek staan veel bomen. Het huidige grasveld wordt niet veel gebruikt, maar dat 
verandert wanneer het natuurspeelterrein is aangelegd. Omdat een speelplek veilig moet zijn, is 
onderzoek gedaan naar de bomen. In het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de huidige bomen. 
En er is gekeken wat de gevolgen zijn voor de bomen als het speelterrein is aangelegd. Dit zijn de 
resultaten van het onderzoek: 
 
10 gevaarlijke bomen  
10 bomen leveren gevaar op te omdat ze zijn afgestorven of in slechte conditie zijn. Grote takken 
kunnen afbreken en bomen kunnen zelfs omvallen. Specifiek gaat het om:  
 

Conditie bomen Maatregel 

3 afgestorven bomen Verwijderen i.v.m. veiligheid 

5 bomen in slechte conditie 
(schietwilgen en zwarte elzen) 

Terugsnoeien zo ver als nodig voor veiligheid. Boom kan 
vervolgens weer gezond uitgroeien 

2 bomen in slechte conditie, overleven 
ophoging van terrein niet 

Verwijderen i.v.m. veiligheid 

 
5 bomen in en rondom de watergang 
Op het terrein wordt een watergang gegraven, waar kinderen met water en zand kunnen spelen.  
Dit heeft gevolgen voor 5 bomen: 
 

Bomen locatie watergang Maatregel 

3 bomen in toekomstige watergang Verwijderen vanwege aanleg watergang. Er zijn 2 in slechte 
conditie 

2 bomen naast toekomstige watergang Moeten mogelijk worden verwijderd als wortels ernstig 
beschadigd raken tijdens werkzaamheden. Er wordt 
geprobeerd deze bomen te sparen tijdens de 
werkzaamheden  

 
Kapaanvraag 15 bomen 
Hoewel niet alle bomen worden gekapt, moet toch voor alle 15 bomen een kapaanvraag worden 
gedaan. Want voor behoorlijk snoeien is ook een kapaanvraag nodig. Uitgangspunt is om zoveel 
mogelijk bomen te sparen tijdens de werkzaamheden.  
 
Op de informatiebijeenkomst op 17 maart laten wij op een plattegrond en met foto’s laten zien om 
welke bomen het precies gaat. 
 
Nieuwe bomen  
Er komen ook bomen terug: op het natuurspeelterrein worden in ieder geval 13 nieuwe bomen geplant 
en in het bosplantsoen ontstaat door de kap weer ruimte voor nieuwe bomen om op natuurlijke wijze te 
ontstaan en te groeien.  
 
Bezwaar  
Tegen de kapvergunning kunt u bezwaar maken. Op de gemeentepagina in de Goudse Post wordt de 
indiening en uiteindelijke verlening van de kapaanvraag gepubliceerd. Hierbij worden ook aangegeven 
hoe bezwaar kan worden gemaakt. Deze informatie is ook te vinden op www.overheid.nl en 
www.officielebekendmakingen.nl.  
 

http://www.overheid.nl/
http://www.officielebekendmakingen.nl/

