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Werkzaamheden bomen op het plein Tunicaduin

Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen jaren zijn er geregeld klachten en meldingen binnen gekomen over het pleintje aan de
Tunicaduin. De bomen die hier staan zorgen onder andere voor overlast doordat ze de bestrating op
het plein en op particuliere grond opdrukken. Daarnaast heeft een aantal omwonenden aangegeven
dat ze overlast ervaren van de bomen vanwege schaduw in tuinen en in woonvertrekken.
Dit was voor ons reden om in 2014 een kapvergunning aan te vragen voor de bomen. Op deze
vergunning is een bezwaar ingediend wat er toe heeft geleid dat de vergunning niet is verleend.
Vervolgens zijn er in 2015 plannen gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van het pleintje. Deze
plannen konden vervolgens niet rekenen op een groot draagvlak in de buurt.
Er is toen besloten dat het pleintje blijft zoals het is en dat we vanuit beheer zorg dragen voor een
goed begaanbaar en veilig plein. Dit houdt in dat we de wortelopdruk in openbaar gebied zullen
herstellen en waar nodig de particuliere percelen beschermen tegen ongewenste wortelgroei.
Werkzaamheden
Rondom de bomen zal groeiplaatsverbetering plaatsvinden waarna de bestrating weer netjes recht
gelegd kan worden. We zullen circa 15m3 goede vruchtbare grond verwerken rondom iedere boom.
De bomen zullen hierdoor weer gezonder worden en minder genegen zijn om oppervlakkige wortels te
vormen. Daarnaast zullen op 2 plekken wortelschermen geplaatst worden die er voor zorgen dat
wortels niet particuliere percelen in kunnen groeien. Ten slotte bleek uit onze inventarisatie dat 1
boom een dermate slechte conditie bezit dat deze niet te handhaven is. Deze boom (linde) zullen we
kappen en vervangen door een nieuwe linde.
Planning
De werkzaamheden aan medio september uitgevoerd worden en duren naar schatting 2 weken. De
planning van de aannemer is afhankelijk van weersinvloeden. Op dit moment kunnen we nog geen
precieze planning geven. Wanneer deze bekend is zal deze middels bebording op het plein worden
aangegeven.
Verkeer, parkeren en ophalen huisvuil
Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt een gedeelte van de rijbaan afgezet. Het kan zijn dat
u tijdens de werkzaamheden niet op uw gebruikelijke plek kunt parkeren. U wordt vriendelijk verzocht
uw auto dan tijdelijk elders te parkeren. Het is mogelijk dat het huisvuil tijdelijk op een andere plek
moet worden aangeboden. Uw huisvuil kunt u aanbieden op plaatsen die voor de vuilniswagen
bereikbaar zijn. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Omgeving
Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een
gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen en verzoek u (uw) kinderen hierop attent te maken.
Meer informatie
Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 1: woonomgeving) of vul het contactformulier in
op www.leiden.nl/contact.
Met vriendelijke groet,
Maarten Bekkers
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