
1

Looman, Marco

Van: A. de Meijer [a.de.meijer@gnmf.nl]
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 13:11
Aan: griffie Oude IJsselstreek; Colenbrander, Theo; Vossers, Gerrit; Siner, Gulden; 

Wildenbeest, Gerard; Hofs, Ine; Verwaaijen-Roosendaal, Mia; Hiddinga, Ben; Schieven, 
Erik; Wormskamp, Chrysto; Winters, Theo; Tekinerdogan, Memet; Hakvoort, Guido; 
Elstak, Jeanette; Buchner, Ton; Peters, Heini; Versteeg, Elja; Vesters, Jan; Menke, Ton; 
Beek van de, Gijs; Haverdil, John; Canter Cremers, Hayo; Meer van der, Angelique; 
Sloots, Cecile

CC: Kuster, Bert; Wardt van de, Peter; Sluiter, Jos; Hengeveld, Henk; Tamminga, Gerharda
Onderwerp: dunning bomenlanen Oude IJsselstreek

Geachte raadsleden, 

 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is van verschillende kanten gewezen op de discussie die in de gemeente 

Oude IJsselstreek plaatsvindt over het dunnen van bomenlanen. De GNMF beseft dat in de discussie feit en fictie 

soms door elkaar lopen, en heeft zelf de nodige stukken bestudeerd. We concluderen dat er zéker reden is tot zorg 

over het bomenbeleid in de Oude IJsselstreek. 

 

Het ‘dunnen’ gaat nu om 900, maar in een paar jaar tijd om duizenden gezonde bomen. Het om en om dunnen van 

bomenrijen kán een zinvolle actie zijn, wanneer de bomen kort op elkaar zijn geplant en een bepaalde omvang 

bereiken. Zo krijgen de resterende bomen meer licht en groeiruimte. 

 

In enkele voorbeelden uit Oude IJsselstreek die wij onder ogen kregen, betreft het echter grote eiken van 60 jaar of 

ouder. Elke bomendeskundige die daarover een onafhankelijk advies zou worden gevraagd, zal zeggen: “niet doen!” 

De resterende bomen komen plotseling voller in de wind te staan. Met elkaar verweven wortelstelsels worden 

aangetast. Dit maakt de bomen niet stabieler, maar betekent dat de bomen juist kwetsbaarder worden, met een 

grotere kans op stormschade. 

 

Nogmaals: de GNMF is niet principieel tegen dunnen in bomenlanen, maar dat moet dan wel maatwerk zijn, en het 

moet gebeuren wanneer de bomen nog niet te groot zijn. Het plan zoals het nu voorligt vinden we onbezonnen, en 

lijkt ándere doelen te dienen dan de kwaliteit van de lanen. Dat Engbers Bosbeheer tot de conclusie komt “dat het 

haalbaar (is) om de dunningen verantwoord uit te voeren” stelt ons absoluut niet gerust.  

 

We roepen u op om de geplande dunning in het buitengebied van Sinderen/Silvolde van 2014-2015 in te trekken en 

in overleg met bewoners en deskundigen een béter bomenbeheerplan op te stellen. De GNMF is graag bereid 

daarover mee te denken. 

 

Hoogachtend, 

 

Alex de Meijer 

Gelderse Natuur en Milieufederatie 

Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem 

026 3523746 / 06 48820433 

LinkedIn/alexdemeijer  @AEMdeMeijer  @GelderseNMF 

 
Op de hoogte blijven van wat wij doen? Lees elke twee weken onze gratis e-nieuwsbrief, klik hier. 

 


