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Geachte heer J.J.R. Janssen, 

Hierbij geven wij - bewoners van Landweg 195, 197, 199, 201, 203 en 72 - aan tegen de kap te zijn 
van bovengenoemde 2 platanen, die om redenen van ‘verkeersbelemmering’ het veld zouden moeten 
ruimen. Dit argument is niet steekhoudend, omdat juist de her en der langs de Landweg geparkeerde 
auto’s voor opstoppingen zorgen, niet specifiek deze 2 bomen. Bovendien verhogen deze bomen de 
leefbaarheid en dienen ze de verkeersveiligheid in de straat, doordat automobilisten gedwongen 
worden om aanzienlijk langzamer te rijden op een weggedeelte waaraan veel kinderen wonen die 
vaak op straat spelen. 

Geparkeerde auto’s zorgen voor opstoppingen 

Veel bewoners van de Landweg hebben parkeergelegenheid gecreëerd op eigen erf of hebben een 
carport, maar er zijn huishoudens waar meerdere auto’s aanwezig zijn, ook zonder eigen 
parkeerruimte. Deze auto’s worden langs de straat geparkeerd en wanneer er een pakketdienst of 
vrachtwagen stilstaat zijn het de geparkeerde auto’s die zorgen voor verkeersbelemmering: niemand 
kan er nog langs. Het komt regelmatig voor dat een stukje verderop een vrachtwagen staat te lossen 
en dat een auto achter de vrachtwagen niet verder kan omdat geparkeerde auto’s de doorgang 
blokkeren. Dit is de werkelijke vorm van verkeersbelemmering die wij waarnemen; de 2 bomen zijn 
daar geen debet aan. Juist omdat deze bomen er staan wordt er aan de overzijde van de straat niet 
geparkeerd waardoor er feitelijk geen belemmering is; men moet enkel wat manoeuvreren om erlangs 
te kunnen (zelfs de vuilophaaldienst lukt dat probleemloos) en het lossen van goederen vindt hier niet 
plaats dankzij deze bomen. Echter, wanneer deze 2 bomen gekapt gaan worden zal het t.h.v. de 
huisnummers 72 en 74 ook mogelijk worden om langs de straat te parkeren, waardoor de 
verkeersbelemmering door geparkeerde auto’s alleen maar toeneemt, zoals elders in de straat. 
Dientengevolge zal de verkeersbelemmering niet verdwijnen met de kap van de bomen, maar juist 
toenemen. 

Verkeersveiligheid 

Omdat deze bomen voor ons huis staan horen we aan de motorgeluiden dat automobilisten hier 
aanzienlijk vaart minderen, precies in een gedeelte waar veel kinderen wonen die vaak op straat 
spelen. Deze bomen zijn van grote waarde voor de verkeersveiligheid in de straat en dienen derhalve 
gekoesterd te worden, niet gekapt. De 2 bomen dragen eraan bij dat dit gedeelte van de Landweg 
buitengewoon kindvriendelijk is. Kindvriendelijkheid is iets wat iedere gemeente dient na te streven en 
dit zou derhalve ruim voorrang moeten hebben bij de besluitvorming. 

Meerwaarde karakteristiek groen 

Het behoud van deze bomen bij de aanleg van de Landweg is een bijzonder besluit geweest, wat 
getuigt van respect voor het groen in de woonwijk, die niet voor niets Groenhouten heet. De bomen 
zijn gezond en vormen een grote meerwaarde voor het aanzien van de straat. Daarnaast - en dat 
hoeft eigenlijk niet uitgelegd te worden - zorgen ze voor afkoeling in steeds heter wordende zomers, 
zijn ze van belang voor het afvangen van CO2 en zijn met het toenemend aantal ‘versteende’ tuinen 
van belang voor de waterhuishouding. De wijze waarop deze bomen destijds behouden zijn is tevens 
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een belangrijke boodschap voor kinderen, die zien dat je andere keuzes kunt maken dan enkel 
voorrang te geven aan de hegemonie van autobezit. Deze bomen staan al sinds jaar en dag op deze 
plaats en het lijkt er nu eerder op dat ze moeten wijken zodat er meer parkeerruimte komt ter hoogte 
van de nummers 72 en 74, dan dat er opeens sprake is van een onhoudbare verkeersbelemmering. 
En mochten er al belemmeringen optreden door geparkeerde auto’s voor en na de bomen dan wordt 
dat veroorzaakt door het parkeergedrag van bewoners en/of bezoekers, niet door de bomen. 

De 2 bomen mogen om bovengenoemde redenen niet gekapt worden, vandaar deze gezamenlijke 
protestbrief van direct omwonenden. Wij gaan ervan uit dat ook wij gehoord worden in deze zaak, niet 
alleen de klager(s). Iedere kap-activiteit en/of aanzet daartoe dient direct stopgezet te worden. Deze 
bomen moeten blijven. 
 
Contactgegevens bij griffie bekend 
--- 
 
Toelichting: Deze protestbrief is tevens als CC verzonden naar de voltallige 
gemeenteraad van Leusden, inclusief de griffier. De bijlagen (2x pdf) bestaan uit 
bovenstaande protestbrief en de kennisgeving van de gemeente dat de bomen 
gekapt worden. 
 


