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Wij willen u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden in recreatiegebied

Vlietland, waarover Staatsbosbeheer u 18 juli j.l. per brief heeft geïnformeerd. Er stonden

kapwerkzaamheden gepland die in september zouden starten. Nieuwe ontwikkelingen hebben de

Provincie Zuid-Holland, als opdrachtgever van Staatsbosbeheer, doen besluiten om de

werkzaamheden voorlopig stil te leggen. We geven u graag een toelichting van de nieuwe stand

van zaken middels deze brief.

 

Wat is er aan de hand?

Zoals wij u eerder hebben medegedeeld, is het bos in Vlietland in 2018 geïnspecteerd door

Staatsbosbeheer. Hierbij is geconstateerd dat er veel zieke en dode bomen staan. Oorzaak is de

ziekte essentaksterfte en de slechte staat van de populieren. Dit is niet gunstig voor een goede

bosontwikkeling en omdat Vlietland een recreatiegebied is met veel bezoekers, kunnen dode en

zieke bomen tot gevaarlijke situaties leiden. Uit veiligheidsoverwegingen moeten er dus

maatregelen worden genomen. Een van deze maatregelen is het kappen van bomen. 

 

Waarom wordt er nu niet gekapt?

De voorgenomen bomenkap heeft veel losgemaakt in de omgeving. Verschillende

gebiedspartijen1 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 dat we alsnog met 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 intussen mogelijk wel gekapt of

ontdaan van hun dode takken of hun kroon.

                                                       
1 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.

http://www.zuid-holland.nl
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Welke gevolgen heeft dit voor de veiligheid?

Samen met de gebiedspartijen bekijken we opnieuw welke maatregelen er genomen moeten

worden om de veiligheid voor de bezoekers van het gebied te waarborgen. Het uitgangspunt dat

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

als de gebiedspartijen gehandhaafd. Eventuele alternatieven voor de beoogde kap worden

daarbij met de gebiedspartijen zorgvuldig afgewogen. Hierbij wordt ook het effect van de

maatregelen op het geluid vanaf de A4 richting Voorschoten betrokken. Uiteindelijk zal

Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie de benodigde maatregelen uitvoeren. 

 

Meer informatie

Via de eerder met u gecommuniceerde projectpagina op de website van Staatsbosbeheer zullen

wij u verder op de hoogte houden. Ga naar www.staatsbosbeheer.nl/werkzaamhedenvlietland

voor de laatste berichten over de laatste stand van te nemen maatregelen. 

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.  
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