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Onderwerp:  Schriftelijke vragen dunning van bomen 
 
 
Geachte heer Canter Cremers, 
 
Uw fractie heeft op 8 december 2014 een schriftelijke vraag gesteld over de dunning van bomen. We 
hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief vindt u onze 
beantwoording.  
 
Vragen/beantwoording: 
 
Vraag 1: Klopt het dat een groot aantal (genoemd wordt het aantal van circa 900 bomen) langs de 
gemeentelijke wegen op de nominatie staan om de komende weken/maanden te worden gekapt? 
Antwoord: Het klopt dat langs een 29-tal wegen een kleine 900 bomen worden uitgedund. Langs de 
Kattenbrink en langs een gedeelte van de Munstermansweg worden de Amerikaanse eiken geveld. 
 
Vraag 2: Wat is de achtergrond van dit voornemen? 
Antwoord: Door de bomen te dunnen zullen de overblijvende bomen meer wortelbare ruimte krijgen en zich 
rondom beter ontwikkelen. Het bijkomende voordeel is dat er zich minder doodhout gaat ontwikkelen in de 
kroon en dat betekent ook dat er minder vaak gesnoeid behoeft te worden. De reden om zoveel bomen 
langs zoveel wegen te dunnen ligt in het feit dat dit kostenneutraal weggezet kan worden als winterwerk 
zonder dat het de gemeente geld gaat kosten. Bij een goed uitgevoerde dunning zal de kwaliteit van de laan 

toenemen daar je de slechte exemplaren er uithaalt en na een jaar mis je de gevelde bomen niet meer. 
 
Vraag 3: Is er een extern advies ingewonnen over dit voornemen? - Zo ja: kunt u het schriftelijk 
verslag/rapport van dit advies aan de raad sturen?  
Antwoord: Ja, er is hierover overleg geweest met de Bosgroep Midden Nederland waar we als gemeente lid 
van zijn. Uit kostenoverwegingen heeft de gemeente daar geen extern rapport voor laten opstellen.  
 
Vraag 4: Zo nee: is het mogelijk over dit voornemen alsnog op korte termijn een extern advies in te winnen 
bij bijvoorbeeld de bomenstichting? 
Antwoord: Met de Bomenstichting Achterhoek hebben we voortdurend overleg en ook deze dunning is met 
hun gecommuniceerd. De Bomenstichting staat hier niet onwillig tegenover daar je doorgaans de 
overblijvende bomen de ruimte geeft zich in hun natuurlijke habitus te ontwikkelen zonder dat ze worden 
weggedrukt door een andere boom. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 5: Is het mogelijk de voorlichting en communicatie tot nu toe hierover naar de inwoners en de raad te 
evalueren? 
Antwoord: Op 16 oktober jl. zijn de belangenverenigingen op de hoogte gesteld van de voorgenomen 
grootschalige dunning in het buitengebied. Daar hebben twee belangenverenigingen op gereageerd en met 
één zijn daar ook al contacten geweest. Tot ieders tevredenheid is daar een compromis gesloten. Bij de 
andere vereniging zijn we op uitnodiging bij hun jaarvergadering aanwezig geweest. Een paar bewoners van 
de Rabelingstraat bleken er fel op tegen te zijn om de bomen daar te dunnen. De gemeente heeft daarop 
voorgesteld dat de bewoners/eigenaren een bijeenkomst organiseren waarbij de gemeente wordt 
uitgenodigd  uitleg te komen geven over de dunning van de bomen. Vervolgens hebben de tegenstanders 
van de dunning de publiciteit gezocht om medestanders te vinden. De gemeente heeft nog steeds geen 
uitnodiging ontvangen. 
De bewoners en grondeigenaren aan de Kattenbrink en deels de Munstermansweg hebben een brief gehad 
waarbij ze op de hoogte zijn gesteld dat de gemeente voornemens is alle Amerikaanse eiken in de twee 
straten te kappen. 
 
 
Tot slot 
 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met de heer Jan Bosman, via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292.  
U kunt natuurlijk ook een e-mailbericht sturen aan j.bosman@oude-ijsselstreek.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
  
 
 
 
  
 


