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Geacht college,
Het eerste inhoudelijk hoofdstuk van het Coalitieakkoord Delft 2018 ‐ 2022 luidt: “Een duurzame en
leefbare stad”. De eerste paragraaf daarvan begint met: “Bouwen aan een duurzaam Delft. Door te
investeren in duurzaamheid zorgen we dat Delft aantrekkelijk blijft als stad om in te wonen en werken.
Wij werken aan een duurzaam Delft met focus op vier pijlers: energieneutraal, klimaatadaptatie,
‘groen, blauw & gezond’ en de circulaire economie”. Wij binnenstadbewoners onderschrijven deze vier
pijlers geheel. Bij de pijlers klimaatadaptatie en groen, blauw & gezond spelen straatbomen een
belangrijke rol. Zij zorgen voor verkoeling door verdamping en door schaduwwerking. De hitteperiode
van de afgelopen weken heeft het belang daarvan nogmaals aangetoond. Mooie grote bomen dragen
door hun verschijning ook visueel bij aan een aantrekkelijke en dus leefbare stad voor bewoners en
toeristen.
Kapvergunning
De gemeente Delft heeft op 2 augustus 2018 een kapvergunning
aangevraagd voor de boom naast de Schreibrug. De Schreibrug
is de brug van de Voldersgracht over het Vrouwjuttenland . Als
reden geeft de aanvraag: “In verband met Het groot onderhoud
van de Schreibrug en de werkzaamheden aan de vleugelmuren.
Dient de boom die dicht bij de brug staat te worden gekapt.
Zodra de werkzaamheden gereed zijn word in overleg met
Beheer Openbare Ruimte een boom geplant.”
Het betreft een grote gezonde boom met een stamdiameter van
44 centimeter. Het bij de kapvergunningaanvraag gevoegde
boom‐paspoort, zie de bijlage , meldt geen bijzonderheden zoals
ziekte van de boom. De boom staat bij de overgang van de
vleugelmuur van de brug naar de gewone grachtmuur. Er zijn
dus geen technische redenen de boom te kappen. Waarschijnlijk
werkt het handiger, sneller en daardoor goedkoper om te
werken zonder deze boom in de buurt.
Foto afkomstig uit kapvergunningaanvraag
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet alleen het nemen van nieuwe maatregelen, maar ook het zuinig zijn op wat je
hebt. Sloop en kap daarom alleen als het niet anders kan. Ten aanzien van vervangende bomen geldt
dat het lang duurt voordat er groen van een vergelijkbare grootte en kwaliteit is. In de tussentijd is er
verlies aan koeling door verdamping en schaduwwerking en aan belevingswaarde van de bomen.
Duurzaamheid is noodzaak. Duurzaamheid is grotendeels te bereiken door slim na te denken en door
in een organisatie integraal te denken. Duurzaamheid vraagt soms ook om extra geld. Zie dat dan niet
als kosten, maar als een investering met maatschappelijke baten. Het rendement van deze investering
is een leefbare stad.
Het moge duidelijk zijn dat wij geen dwingende redenen zien tot kap van de boom en dat wij de kap
strijdig vinden met het beleid ten aanzien van duurzaamheid en in het bijzonder dat betreffende
klimaatadaptatie.
Verzoek
Wij verzoeken u:
a. Af te zien van kap van de boom bij de Schreibrug en indien nodig daartoe een aangepast
werkplan te maken.
b. Een Delfts financieel afwegingskader te ontwikkelen voor projecten waarbij duurzaamheid een
rol speelt.
We zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
de Belangenvereniging Binnenstad Noord
J.T. Gravesteijn
voorzitter

H. van Bodegom
secretaris

w.g.

w.g.

Bijlage: Paspoort Boom afkomstig uit kapvergunningaanvraag boom Schreibrug
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Paspoort boom

Basis

Beheer

01.11.0004
Groengebied Centrum
Elementnummer 279
Beheergroep Niet vrij uitgroeiende boom
Boomsortiment Ulmus minor 'Sarniensis'

Groengebiedcode

Beheerder
Eigenaar

NTB
Vakteam Groen

Onderhoudsploeg
Ambitieniveau

A (goed) - R+ (goed)

Structuurgebied

Grootteklasse

Functie

Kroonprojectie
Aanlegjaar

Kaart

Aanwijzing

2006

Structuurniveau
Begrotingspost

Details
Omgevingsrisicokla

Bestemming

Normaal gebruik

Boomstatus

Vrije takval
Hoogwerker

Nee
Nee

Kroonomvang
Takvrije zone

Onbereikbaar (overschrijding 1:1) m
Locatie

Stamlengte
Boomhoogte

6-9 m

Stamdiameter

Straat

Bescherming
Standplaats

Straatcode
Buurt

V

Wijk
Woonplaats
Gemeente
Ligging

3689
Nieuwe Plantage
Centrum
11 Binnenstad
Delft
Delft
BINNEN
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