
Geachte aanwezigen,

Allereerst wil ik de fracties bedanken dat zij ons de kans geven 
onze visie toe te lichten in deze raadsrotonde.

Mijn naam is Anne-Marie Martens. Ik ben lid van werkgroep 
Kappen Nou, die zich inzet voor het behoud van de laanbomen 
en het aanzien van de laanstructuren in de gemeente Oude 
IJsselstreek. Naast mijzelf zijn hier aanwezig de heer Carel ten 
Have en de heer Antoon Kienhuis, beide deskundigen op het 
gebied van bomenbeheer. Carel heeft al meer dan 40 jaar 
ervaring op het gebied van boomverzorging en boomchirurgie. 
Antoon is docent Bosbeheer- en exploitatie aan de hogeschool 
Larenstein te Velp. Ook aanwezig zijn vele burgers die ons 
initiatief ondersteunen en de Bomenstichting Achterhoek die 
ons mede geadviseerd hebben het afgelopen jaar.

Ik wil kort de situatie voor u schetsen. In november 2014 
ontstond onrust in onze buurt (Silvoldse buurt) omdat de bomen 
in onze straten ‘om en om’ waren gestipt met oranje verf. 
Navraag bij de gemeente leerde ons dat 901 laanbomen op de 
nominatie stonden om te worden gekapt, in het kader van 
grootschalige dunning. Dit is voor ons de aanleiding geweest 
om in gesprek te gaan met de gemeente. Het eerste overleg 
was in januari 2015 met de verantwoordelijke wethouder (de 
heer Finkenflügel).  Tijdens dat gesprek hebben we op een 
aantal punten overeenstemming bereikt :

 Het gaat om het belang van de laanbomen en het aanzien 
van de laanstructuren en een vitaal bomenbestand.

 Om te bepalen wat hierin de beste werkwijze is, zullen 
zowel de gemeente als de werkgroep een deskundige 
vragen om hun visie op de voorgenomen kap van de 
laanbomen te geven. 

 Met beide deskundigen zal een rondgang worden gemaakt 
door de betreffende lanen. 

 Naar aanleiding van deze visies zal er door de gemeente 
een evaluatie plaatsvinden in overleg met de Kappen Nou.



 De kap zal worden uitgesteld totdat deze evaluatie heeft 
plaatsgevonden.

De rondgang heeft plaatsgevonden op 14 maart 2015 en beide 
rapporten zijn in april 2015 opgeleverd. Op 7 december 2015 
heeft er een gesprek plaatsgevonden met wethouder Sluiter. In 
dat gesprek heeft de wethouder aangegeven niet inhoudelijk op 
de rapporten in te willen gaan en heeft de werkgroep 
doorverwezen naar de Raad. Hij stelde zich op het standpunt 
dat hij uitsluitend werkt in opdracht van de Raad.

Het is daarmee nu aan U, de Raad, om een uitspraak te doen. 
Om hierover te kunnen besluiten wil ik U graag in het kort de 
visie van onze adviseurs toelichten. 

Onze deskundige (Carel ten Have, hier aanwezig) stelt in zijn 
rapport dat, gezien de leeftijd van de bomen, de dunning van 
de lanen een averechts effect heeft. De bomen zullen niet 
uitgroeien en lopen door de dunning een verhoogd risico. 
Tevens geeft hij aan dat bomenbeheer om een duidelijke visie 
vraagt en dat het beheer van lanen om een andere benadering 
vraagt dan bosbouwkundig dunnen.

Naast de genoemde rapporten heeft Kappen Nou zich laten 
adviseren door andere experts, zoals de Bomenstichting 
Achterhoek, de heer Nico Wissing, de heer André Kaminsky van 
Stichting Achterhoek weer Mooi, de heer Kienhuis van 
Hogeschool Larenstein. Hun conclusie is eensluidend, het 
kappen (of “dunnen”) van deze bomen heeft alleen maar 
ongewenste effecten; zowel voor de gezondheid van de bomen 
als voor de beleving van de laanstructuur.

Op basis van al deze rapporten en adviezen zijn wij als 
werkgroep van mening dat er maar één conclusie mogelijk is : 
de voorgenomen dunning heeft een negatief effect en moet 
worden gestopt.

Het beleid 



Het college stelt in haar memo van 4 januari 2016 aan de Raad 
het volgende :

“Het Bomenbeheerplan 2008, vastgesteld door de 
gemeenteraad, is sinds 2008 de basis voor het beheer en 
dus ook voor de uitvoering van de dunning”.

In de raadsnotulen van 29 januari 2009, punt 3 wordt echter 
vermeld dat dit beheerplan Bomen niet wordt aangenomen. De 
heer Sluiter, zelf bij deze vergadering aanwezig, stelt dat de 
VVD dit stuk op deze wijze niet wil bespreken.

Het ontbreken van een bomenbeheerplan wordt ook vastgesteld 
in het rapport dat de gemeente zelf heeft laten opstellen naar 
aanleiding van de rondgang in maart :

“Voor zover bekend beschikt de gemeente niet over een 
bomenbeleidsplan, bomenstructuurplan of 
bomenbeheerplan. Behalve het groenbeleidsplan is er 
geen specifiek beleid voor de aanleg en het beheer van de 
bomen. In de praktijk betekent dit dat het beleid wordt 
gevormd door de eigen visie van de ambtenaren van de 
gemeente Oude IJsselstreek.”

Wij stellen dan ook twee punten vast :  

Ten eerste dat het College de Raad verkeerd heeft geïnformeerd 
door te stellen dat het bomenbeheerplan 2008 is vastgesteld 
door de gemeenteraad. In de 2e kamer heet zoiets een politieke 
doodzonde.

Ten tweede dat er ook nu nog geen enkel bomenbeheerplan is 
en dat er daarmee geen enkel mandaat is verleend door de 
Raad op basis waarvan de wethouder en zijn ambtenaren hun 
eigen visie, het kappen van 901 laanbomen, kunnen doorzetten.

Natuur en Beleving

In het afgelopen jaar heeft Kappen Nou veel bijval gekregen 
vanuit de bevolking. Een schriftelijke petitie voor het behoud 
van de bomen heeft tot nu toe 380 handtekeningen opgeleverd 



en een online petitie 1300 handtekeningen. Daarnaast ontvangt 
de werkgroep dagelijks mails van mensen sympathisanten. De 
petitie zullen wij U na het betoog schriftelijk overhandigen.

Het betreft hier voor een groot deel sympathisanten die vanuit 
een belevingswaarde aangeven dat zij de aantasting van ons 
cultuurlandschap / Achterhoeks coulisselandschap met lede 
ogen aanzien. 

In het groenbeleidsplan van 2014 stelt de gemeente dat het 
idee is dat inwoners veel meer inspraak krijgen bij de inrichting 
en beheer van het openbaar groen. Wij gaan ervan uit dat, 
gezien de grote bijval vanuit de bevolking, u hier de daad bij 
het woord voegt en onze aanbevelingen overneemt.

Wat vragen wij concreet aan de Raad ?

Wij willen de Raad vragen om het volgende:

 Vast te stellen dat er géén, door de Raad geaccordeerd, 
bomenbeheerplan is en daarmee ook geen mandaat voor 
het College is om de eigen visie, het kappen van 901 
bomen, door te zetten.

 Het dunnen van de lanen in het buitengebied stop te 
zetten. Zeker voor deze oudere lanen heeft het dunnen 
averechts effect en een groot deel van de inwoners van 
deze gemeente is er op tegen.

 Artikel 1 van de boswet niet van toepassing te verklaren 
op de laanbomen binnen de gemeente. Het beheer van 
lanen vraagt een andere dan een bosbouwkundige 
benadering. Bij veel gemeenten in Nederland is deze 
maatregel al genomen.

 Een degelijk bomenbeheerplan op te laten stellen waarin 
recht wordt gedaan aan het maatschappelijk kapitaal dat 
deze bomen vertegenwoordigen.

Wij willen duidelijk stellen: Het is geen kwestie en mag ook 
geen kwestie zijn van coalitie tegen oppositie of van Kappen 
Nou tegen het gemeentebestuur (Raad en College). Daarvoor is 
het maatschappelijk belang te groot.



Ik wil nu graag Hans vd H. vragen de petitie te overhandigen. 


