Beste bewoners,
Bomen langs de Gaag in Schipluiden
Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen september in het gemeentehuis, hebben de
bewoners aangegeven de bomen op de kades en de aanblik van Schipluiden belangrijk te
vinden. Delfland heeft toen aangegeven daar zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar
dat behoud van de bomen niet waarschijnlijk is vanwege plaats en ruimte van de nieuwe
constructie? Wij hebben aangegeven hier beter naar te kijken samen met de aannemer, de
gemeente en de bomenstichting.
Dit is inmiddels gebeurd en de conclusie is dat we de bomen helaas niet kunnen behouden.
De meeste staan op de plaats waar de nieuwe constructie komt en waar de machine nodig is
om de constructie erin te drukken. In onderstaand plaatje proberen we dit te verduidelijken.
Links de huidige situatie met de boom in het midden van de groenstrook, tussen de weg en
het water. Rechts de situatie waarbij de nieuwe constructie in de grond wordt gedrukt.

In het plaatje links staat de boom in het midden van de groenstrook. De meeste bomen staan
echter meer richting het water en sommigen zelfs met hun stam tegen de oude damwand
aan. De nieuwe constructie tast de helft of meer van het wortelpakket aan. Voor het
aanbrengen van de verbinding tussen de damwanden, moet ook een deel van de grond en
van het wortelpakket worden verwijderd. De helft van de wortels die overblijven zijn niet
voldoende om de boom in leven te houden, ook omdat de groeiplaats in de kade en naast de
weg zeer beperkt is. Bovendien kan de drukmachine niet langs de bomen. Een
boomdeskundige heeft aangegeven dat er geen andere mogelijkheden zijn om de bomen te
behouden, dan door de nieuwe constructie met minimaal 1 meter richting het water te
verplaatsen.
Dat maakt de Gaag op het smalste deel nog smaller en dat geeft grote problemen met de
waterafvoer. Bovendien zou de nieuwe constructie daardoor nog zwaarder moeten worden,
wat meer risico geeft op schade aan de woningen tijdens de uitvoering.

Daarom is nu een kapvergunning aangevraagd voor de bomen aan de Dorpsstraat tussen de
Paardenbrug en de kerk en aan de Vlaardingsekade, tussen de Kerkstraat en de
Zouteveensebrug.
Nieuwe bomen
In september heeft Delfland toegezegd dat er nieuwe bomen worden geplant op de plaats
waar de bomen weg moeten. We gaan in overleg met de gemeente en de bewoners een plan
voor herplanting laten maken door een adviesbureau. Uitgangspunt daarbij is dat het beeld
van Schipluiden behouden blijft. Daarbij kijken we ook naar welke soorten bomen geschikt
zijn, de groeiplaats en de levenskansen.

