
Dank voor de gelegenheid om in te spreken.

Voorstellen: A. Kaminski, Oprichter StAM. => Stichting zet zich in voor het 
bijzondere in het gewone boerenland. 

- Denk aan 3000 knotelzen in de Meuhoek, tussen Varsseveld en Halle. 
- Maar ook aan de Varsseveldse kopjes. De hogere akkertjes die je nog bij haast 

elke oude boerderij ziet liggen. 
- Het rivierduin bij Engbergen, Paasberg e.d.
Kortom: Allemaal voor ons vaak zo gewoon, maar eigenlijk heel bijzonder!

Wat er is aan de hand in de Oude IJsselstreek?
Gedoe in de organisatie, zo lezen we in de krant. 
En nu weer 900 hoge bomen wegkappen of met een mooi woord: dunnen? 
Geen positieve berichten.

Ik ga in op het proces rond de kap van die 900 bomen en volgend jaar weer 900, en 
daarna en daarna….
Iedereen heeft hier gelijk voor- en tegenstanders. Maar het gaat niet om gelijk hebben 
maar om elkaar vinden in een oplossing.

Burgerparticipatie is iets waar iedere gemeente naar zoekt en wat nodig is. Kappen 
Nou is zo’n club met een burgerinitiatief. Ze stopt honderden, misschien wel duizend 
uur in haar werk. En doet dit niet voor persoonlijk gewin, maar alleen in 
maatschappelijk belang.
Gemeente: pak dan de handschoen op en kom samen met de burgers tot wat goeds! 

Oude Ijsselstreek is sprake van veel plannen:
- Groenbeheerplan
- Groenbeleidsplan
- Landschapsontwikkelingsplan
- Groen Uitvoeringsplan
- Bermenbeheerplan
- Communicatieplan
- Bestemmingsplan buitengebied

Maar daar zit ook de zwakte. 
Als je een plan niet oppakt of niet goed uitvoert of wegbezuinigd, dan is het effect 
negatief. Dat vertaalt zich in onvrede bij de burgers.

Ons advies aan de gemeente:
Zorg voor de juiste, heldere communicatie
Zorg voor de kwaliteit van het coulisselandschap en cultuurhistorisch besef.
Voorkom illegale of onjuist kap en organiseer handhaving
Zorg voor mooie ecologische bermen 
Maak werk van LOP – GUP en zorg voor een Landschapscoördinator. 



Wij zijn ervan overtuigd dat je hiermee samenwerking ipv tegenwerking organiseert.

Benut de burgerinitiatieven om ook jullie doelen te realiseren. Waar een wil is, is een 
weg. 

En kappen mag, maar dan op de juiste plek en in de juiste proporties. 

Ik eindig met een voorbeeld: 
A.d. Omsteg, Wieken, Gendringen, staan een 15 tal oude, monumentale Knotbomen. 
Knoteiken, knotessen en knotelzen, door StAM als een LM benoemd. Karakteristiek 
voor het gebied, dit deel van de Liemers en bij de rivieren. In de Achterhoek en op de 
hogere gronden zie je ze niet/nauwelijks. Daarlangs is in de berm van de Omsteg 30-
40 jaar geleden een rij opgaande essen geplant. Een blunder volgens ons omdat ze de 
knotbomen verdringen. Deze opgaande essen staan niet op de kaplijst. Als je wilt 
kappen, pak dan deze rij opgaande essen. En versterk waar mogelijk de karakteristieke 
knotbomen. 

Onze overtuiging is dat verschillende groepen graag participeren en meepraten en evt. 
meehelpen. Laten we samen die energie benutten om gemeente O IJ mooi te maken en 
te houden. 


