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Onderwerp: Voornemen vervangen enkele bomen aan de Berlijnstraat 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Wij zijn van plan om enkele bomen te vervangen aan de Berlijnstraat. 

 

Aanleiding 

Op de hoek van Europaweg en Luxemburglaan wordt een kantoor gesloopt, waarna een 

nieuwe woontoren gerealiseerd wordt (Luxemburglaan 2-10) 

www.zoetermeer.nl/versnellingsagendawoningbouw 

Door de nieuwbouw van deze woontoren zal de Berlijnstraat deels heringericht worden, waarbij 

door de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers en een andere inrichting van het 

straatwerk vier parkeerplaatsen komen te vervallen. Om deze vier parkeerplaatsen te 

compenseren, worden vier bestaande boomvakken opgeheven en omgezet naar 

parkeerplaatsen, zodat het totale aantal parkeerplaatsen ongewijzigd blijft. 

De vier bomen die hiervoor gekapt worden, worden in de naastgelegen groenstrook 

gecompenseerd. Twee andere bomen, die ook gekapt moeten worden door de gewijzigde 

inrichting in de Berlijnstraat, worden elders in het centrum gecompenseerd. 

 

Wat gaat er gebeuren 

Kap van zes bomen en het planten van vier nieuwe bomen, te weten één zuileik, twee 

sierappels en één watercipres, aan de Berlijnstraat. Een overzichtskaart met de locatie van de 

te kappen bomen en de vier te planten bomen treft u aan als bijlage. 

 

Kapaanvraag 

Binnen twee weken wordt door ons een kapaanvraag gedaan. Op www.zoetermeer.nl/bomen 

kunt u alle informatie vinden over het volgen van de aanvraag, het uiteindelijke besluit en hoe u 

eventueel bezwaar kunt maken tegen het kappen van bomen. 

 

Vragen of opmerkingen 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar 

bomen@zoetermeer.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

Manager van de afdeling Stadsbeheer, 

A.C. de Jong 

 

Deze brief wordt automatisch verzonden en is daarom niet ondertekend 
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