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Memo 
Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: college 

Datum: 04 januari 2016 

Kenmerk: 16ini00118 

Onderwerp: dunning laanbomen 

 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In het kader van de actieve informatieplicht brengen wij u op de hoogte van de dunning van 
laanbomen. 

Wettelijk kader: Boswet 

Artikel 1 van de Boswet zegt: 
dunning: velling, welke uitsluitend als een 
verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van 
de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd. 
 

Waarom dunnen? 

Laanbomen worden geplant om de 8 meter. Maar na 
verloop van tijd, afhankelijk van de boomsoort, gaan de 
kronen van deze bomen elkaar raken. Als er dan niet 
wordt ingegrepen en de bomen blijven doorgroeien, dan 
krijgt een deel van de kroon geen licht meer en sterft af. 
Dood hout betekent: regelmatig onderhoud plegen. 
Door de bomen te dunnen, krijgen de overblijvende 
bomen meer ruimte en dus licht en kunnen ze verder 
groeien, dit betekent: minder onderhoud. 
 
Omdat dunnen een beheersmaatregel is, waardoor de 
overblijvende bomen zich beter kunnen ontwikkelen, is 
geen kapvergunning (gemeente) of een kapmelding 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO]) 
nodig. 

Het aspect veiligheid 

De gemeente kent een zorgplicht voor het behoud van 
een veilige omgeving. Dit is beschreven in het Burgerlijk 
Wetboek. De gemeente kent als boomeigenaar deze 
plicht voor bomen. De eigenaar van bomen moet 
voorkomen dat schade optreedt die voorzien had 
kunnen worden. Hierdoor is de gemeente verplicht om 
haar bomen regelmatig te controleren om eventuele 
risico’s te inventariseren. 
De inspecties kunnen leiden tot onderhoud. De inspecties zijn met name van belang in geval van 
onverwachte schade. 

Beplantingen buiten de bebouwde kom 
worden beschermd door middel van de 
Boswet. De Boswet is van toepassing op 
alle bossen en houtopstanden groter dan 10 
are of – in geval van rijbeplantingen – meer 
dan twintig bomen die gelegen zijn buiten 
de zogenaamde ‘bebouwde kom Boswet’. 
De Boswet heeft als doel het in stand 
houden en uitbreiden van het Nederlandse 
areaal. Hieronder valt o.a. een 
herplantplicht. Voor dunning op bospercelen 
geldt geen meldplicht. 
Sinds 1996 adviseert provincie Gelderland 
over de uitvoering van de Boswet. 
Niet al het groen valt onder de Boswet. Zo 
zijn boomsoorten als de linde, 
paardenkastanje, Italiaanse populier en 
treurwilg hiervan uitgezonderd. Dit geldt 
eveneens voor eenrijige beplantingen van 
populier en wilg, langs landbouwgronden. 
Ook geldt dit voor erven en tuinen, 
vruchtbomen en windschermen om 
boomgaarden en kwekerijen, kerstsparren 
jonger dan 12 jaar en kweekgoed. 
Als een boseigenaar of bosbeheerder van 
plan is om bos of bomen te kappen, dan 
verplicht de Boswet dit een maand van te 
voren te melden. Ook verplicht de Boswet 
om de grond waarop het bos of de bomen 
hebben gestaan binnen drie jaar opnieuw in 
te planten. 
De provincie Gelderland controleert ook de 
uitvoering van de Boswet en de herplant. 
Op overtredingen van de meldings- en 
herplantplicht is het regime van de Wet 
Economische Delicten van toepassing. 
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De gemeente moet aantonen dat zij inspecties en onderhoud heeft uitgevoerd
1
. Dit beperkt enerzijds 

het risico op schade. Anderzijds kan hierdoor de schuldaansprakelijkheid van de gemeente worden 
weerlegd. 
“Wij zorgen ervoor dat bomen in de gemeente vitaal zijn en niet leiden tot onveilige situaties. Bij 
bomen streven we naar een maximale levensduur om de beeldkwaliteit voor toekomstige generaties 
te waarborgen. … Wij inspecteren de bomen iedere drie jaar en snoeien waar nodig voor de 
veiligheid.” (uit: Groen doen we samen! Groenbeleidsplan 2014-2024). 
Ook vanuit dit veiligheidsaspect is het nodig om de bomen te dunnen. 

Dunnen is niet nieuw 

De gemeente dunt al jaren lanen. Het Bomenbeheerplan 2008 (08ink09050), vastgesteld door de 
gemeenteraad, is sinds 2008 de basis voor het beheer en dus ook voor de uitvoering van de dunning. 
De uitvoering van het Bomenbeheersplan is een bevoegdheid van het college van B&W. Lanen die 
meerdere jaren geleden al gedund werden zijn: Keurhorsterweg, Idinkweg, Harterinkdijk Sinderen; 
Bievinkstraat, Toldijk, Lichtenberg Silvolde, Buulsdijk Westendorp. 

 

 

Buulsdijk: 2002 voor dunnen Buulsdijk na dunning (2009) 
K:\openbareruimte\BEHEER\02-GROEN\Bomen\Foto's\Dunning 

 
Ondanks de dunning van de afgelopen jaren is er een achterstand opgelopen in het onderhoud van de 
bomen. Deze achterstand is nog niet helemaal weggewerkt. In het recente verleden zijn de volgende 
locaties gedund: 
2012-2013: 
Molenweg en Den Dam in Breedenbroek; Zwanenburgseweg-Julianaweg, Groeneweg, 
Schriekseweg, Koksallee en Asbroek in Megchelen; Dijkweg, Munsterweg en Eikelboomseweg in 
Gendringen. 
2014: 
Driekoningenweg, Reefstraat Etten; Broerdijk, Hulseweg, Omsteg, Azewijnsestraat, Miltseweg 
Gendringen; Millingseweg, Landerweg, Heisestraat Megchelen; Revenseweg, Lupseweg, 
Broekseweg, Emmerikseweg, Papenkampseweg Netterden; Nibbelinklaan 
Idink Sinderen; Biezenakker Ulft; Hoofdstraat, Vicarisweg, Varsselderseweg, Holserweg, Hesterweg 
Varsselder. 
 
Voor de komende jaren staan de 2 laatste dunningsrondes op de planning: buitengebied Sinderen / 
Silvolde (was gepland voor 2014-2015)

4
 en dunning rondom Voorst / Breedenbroek / Etten / 

Gendringen
5
.  

 

                                                      
1
 Visuele boomveiligheidscontrole (BVC): methodisch en inhoudelijk afgestemd op het juridische kader 

van de wettelijke zorgplicht (art. 6.162 BW) en de Richtlijn BVR (= ‘Richtlijn 
boomveiligheidsregistratie’). In het verleden werd dit vaak Visual Tree Assessment kortweg VTA 
genoemd. 
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Actiecomité Kappen Nou 

De gemeente heeft vanaf december 2014 contact met actiecomité “Kappen nou” over de dunning in 
het buitengebied Sinderen / Silvolde. Er is in maart 2015 een verzameling van 41 reacties / 
steunbetuigingen aangeboden (15ini00759) ten aanzien van dunning van laanbomen langs wegen 
rondom Silvolde en Sinderen van het actiecomité “Kappen Nou” in de vorm van een “groenboek”. Het 
laatste overleg tussen vertegenwoordigers van het actiecomité en de gemeente Oude IJsselstreek 
was op 7 december 2015.  
 
Begin 2015 is een rondgang geweest in het gebied waarbij zowel de gemeente als het actiecomité 
een deskundige heeft meegenomen. Beide deskundigen hebben een analyse gemaakt en rapport 
opgesteld. Het actiecomité is door Carel ten Have boomverzorger en Nico Wissing geadviseerd en 
door eerstgenoemde is een rapport gemaakt in opdracht van “Kappen Nou”. De samenvatting uit dit 
advies luidt: 

• Bomenbeheer vraagt om een duidelijke visie 

• Het beheer van lanen vraagt een andere benadering dan bosbouwkundig dunnen 

• Besparingen in bomenbeheer kunnen niet simpelweg worden gerelateerd aan het verminderen van 
het aantal bomen 

• Het dunnen van lanen kan op korte en lange termijn ongewenste neveneffecten hebben 
 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft Engbers Bosbeheer een advies laten opstellen. De conclusie 
uit dit advies:  
Het plan van de gemeente Oude IJsselstreek om circa 900 laanbomen te vellen in dunningen met het 
doel de blijvende bomen meer groeiruimte te geven, is voor de meeste laanbeplantingen haalbaar. 
Boombeheertechnisch gezien is het mogelijk om de aangewezen laanbeplantingen te dunnen, 
waardoor er stabiele bomen gevormd worden met een goede vitaliteit die de maximale fysieke leeftijd 
op de groeiplaats kunnen behalen waarbij het karakter van de laan wordt behouden. 
Hiervoor is een consistent boombeheer noodzakelijk. 
 
Ook voor de lanen waarover twijfel bestaat (Westendorp, Lankerdijk - Sinderen, Seesinkvloetstraat, 
Silvolde - Geurinkstraat en Rabelingstraat) is het haalbaar om de dunningen verantwoord uit te 
voeren. De onderlinge afstanden na dunning is dermate groot dat voor langere tijd een transparante 
laanbeplanting ontstaat. Hierdoor echter is de belevingswaarde voor die lanen tijdelijk anders dan bij 
een laan met (nagenoeg) aaneengesloten kronen. 
 
Het bomenbeheerplan is op 18 december 2015 verzonden aan actiecomité “Kappen nou”

2
. 

 

Media 
In de Gelderse Post van 22 december2015

3
 is een artikel gepubliceerd met een interview met enkele 

vertegenwoordigers van het actiecomité. In dit artikel zijn indrukken gewekt die niet juist zijn. Op 
sociale media circuleert een video over bomenkap in het Idinkbos 
(http://www.youtube.com/watch?v=0zrOY6G4aj8&sns=em) met informatie die niet juist is.  
 
 

De feiten op een rij 
• Het college werkt in geval van bomenonderhoud conform het Bomenbeheersplan. Dit ‘spoorboekje’ 

wordt al jarenlang gevolgd: er is niets nieuws. 

• Waarom dunnen? Door de bomen te dunnen, krijgen de overblijvende bomen meer ruimte en dus 
licht en kunnen ze verder groeien. Het is noodzakelijk voor het behoud van de lanenstructuur en de 
groene omgeving op de lange termijn. De kwaliteit van de bomen verbetert. Het eindbeeld zal een 
aantrekkelijk en vitaal bomenbestand zijn. Bovendien is het noodzakelijk om onveilige situaties te 
voorkomen. 

                                                      
2
 annemarie_martens@planet.nl 

3
 http://www.geldersepost.nl/lees/112935/sluiter-zet-kap-950-bomen-in-oude-ijsselstreek-door- 
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• Het gaat om dunning van ongeveer 880 laanbomen in het hele buitengebied van Silvolde en 
Sinderen. Het betreft 30 wegen. 

• Het Idinkbos staat los van de dunning van laanbomen. Het Idinkbos is een productiebos waaruit 
geoogst wordt. 
 

 

Planning 
Het college wenst, alles overwegende, de geplande dunning in het buitengebied van Sinderen / 
Silvolde van 2014-2015

4
 (met een vertraging van ruim één jaar) uit te voeren als actieve 

verzorgingsmaatregel binnen het regulier beheer volgens het Bomenbeheersplan. Dat betekent dat 
we op korte termijn willen starten met de dunning. Voordat gestart wordt met de dunning worden de 
bomen die gekapt gaan worden gemarkeerd. Hoewel we beseffen dat een actieve groep hier 
weerstand tegen heeft, zijn er ook geluiden uit de samenleving die aangeven dat de stagnatie in het 
dunnen een doorn in het oog is. 
Nadat de dunning in het buitengebied van Sinderen / Silvolde is afgerond, wordt de laatste 
dunningsronde voor het gebied Voorst, Breedenbroek, Etten en Gendringen

5
 uitgevoerd. Deze wordt 

nu voorbereid. 
 
 

Communicatie 
• Wij informeren de actiegroep over de stand van zaken zoals verwoord in dit memo. 

• Wij informeren proactief de media via een persbericht. 

• Voordat de bomen worden gemarkeerd ten behoeve van de dunning informeren we 
aanwonenden en betrokkenen via een brief en overige inwoners via het gemeentenieuws in de 
Gelderse Post, website en social media over de op handen zijnde dunning. 

 

                                                      
4
 Boesvelderdijk, Krommestraat, Kersendijk, Lankerdijk, Plattenstraat, Stubbelderweg, W. 

Noorderbroekweg Westendorp; Entinkweg, Gelderkampstraat, O.Oude Aaltenseweg, Oude 
Doetinchemseweg, Rademakersbroek, Tuitstraat, Veenweg, Vlakkeeweg, Wesselstraat, W.Oude 
Aaltenseweg, Zelhemseweg, Varsseveld; Bosboombroekerweg, Kattenbrink, Molenweg, 
Munstermansweg, Heelweg; Boskapelle, Flipsestraat, Seesinkvloetstraat, Toldijk, Wissinklaan, 
Sinderen; Geurinkstraat, Kapelweg, Rabelingstraat Silvolde 
5
 Beggelderpad, Bohnenweide, Iemenhorst, Kamerstraat, Luimesweg, Molenweg, Prinsenstraat, 

Veldhorstweg, Weidehoek Breedenbroek; Bluemerstraat, Meesterrijweg, Oude IJsselweg, 
Rafelderseweg, Rondweg, Scholtendijk, Tappenweg, Warmseweg, Ziekerweg Etten; Langenhorst 
Gendringen; Meetkamp Megchelen; Jonkerstraat Netterden; Breedenbroekseweg, Grensweg, 
Hoonhorstweg, Plantenweg, Stakenborgweg, Tulenstraat Voorst  


