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Bomenstichting, Stichting Nationale Boomfeestdag (een samenwerking met Staatsbosbeheer) en de Nationale Bomenbank:
>>> er hoeft in Capelle geen enkele boom om voor een ophoging.<<<
Uitzending over Capelle bij
Vroege Vogels Vara radio 1
Zondag tussen 08.00 – 10.00
uur en ook later te beluisteren
via http://vroegevogels.vara.
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Donaties kunnen worden overgemaakt
op gironummer 42 89 550 t.n.v. Stichting Natuurvrienden Capelle aan den
IJssel e.o. te Capelle aan den IJssel,
onder vermelding van “Bomenbehoud”.

Overal in Capelle worden bijna
alle bomen gekapt, waar volgens
de gemeente opgehoogd moet
worden. In de door de gemeente
aangevraagde kapvergunningen
wordt naar schatting een herplant
van 50-70% van het aantal gekapte bomen beloofd. De bomen die
wel herplant worden, zijn jonge
boompjes die nog jaren nodig
hebben om uit te groeien tot volwassen bomen. Waardevolle en
beeldbepalende bomen voor de
buurt verdwijnen… Een groot verlies aan groenvolume en beeldkwaliteit van de buurt.
Buurtbewoners komen hiertegen in
opstand. Eindeloos gedoe met inspraakavonden, getouwtrek, bezwaarschriften en eventueel juridische procedures zijn het gevolg,
wat de gemeente verschrikkelijk
veel geld kost. Boombesparende
ingrepen bij ophogingen kosten
waarschijnlijk veel minder, temeer
omdat er ook nog veel kos-ten
verbonden zijn aan kappen, afvoeren, reconstructie kapplaats en
herplant. Stichting Natuurvienden
Capelle (SNC) staat niet achter dit
gemeentebeleid en adviseert op
verzoek buurtbewoners en vereni-

gingen. SNC had de hoop dat na
alle perikelen omtrent ophogingen
en kapvergunningen in MerelwijkWest de gemeente beter was gaan
nadenken hierover, maar nee dus…
Nu is de Noorse Buurt aan de
beurt voor ophogingen (en vele
buurten zullen nog volgen!). Dat
ophogingen in deze veengemeente noodzakelijk is bestrijdt SNC
niet (alles verzakt in onze gemeente). Maar ook hier moeten
beeldbepalende en waardevolle
bomen sneuvelen terwijl dat niet
nodig is. Ook hier wordt ongeveer
slechts 50 % herplant en is er
zelfs gemarchandeerd met 2 individuele bewoners die samen nog
eens 5 extra bomen wilden laten
kappen vanwege “Schaduwoverlast” en “Bladafval”. Deze 5 bomen
werden gewoon meegenomen in
de Kapvergunningsaanvraag van
de gemeente onder de motivatie
“Ophoging en Reconstructie”. De
bezwaren tegen de kapvergunningsaanvraag van de gemeente
is door de Noorse Buurt gedaan
namens bijna 50 bewoners…..

Verder zijn er ook nog 3 beeldbepalende
bomen in bosverband (3 bomen bij elkaar
die samen een grote kruin vormen), waarvan er 1 ook nog een echte ‘Klimboom’
voor kinderen is: ook deze moesten gekapt
worden volgens de gemeente. Klimbomen
zijn tegenwoordig uiterst zeldzaam en veel
gemeentes hebben daar goud geld voor
over. Deze 3 bomen kunnen ook tegen geringe meerkosten behouden blijven en deze
meerkosten wegen echt niet op tegen alle
commotie en eerder genoemde gevolgen
(inspraak- en informatieavonden, enz.).
Innovatieve ontwikkelingen op gebied van
‘Boombehoud’ spreken de gemeente kennelijk niet aan. Liever Pennywise and Poundfoulish? De ene afdeling van de gemeente
kan prat gaan op de voor haar goedkoopste
aanbesteding, maar zadelt andere afdelingen op met grote verliezen. Moeten burgers
en de natuur hier de dupe van worden?
Het is dan ook te begrijpen dat ook de
Noorse Buurt tegen deze kapvergunningen in opstand kwam. Uitspraken van de
gemeente op de bezwaarschriften van de
Noorse Buurt en SNC zijn er nog steeds
niet. De vertegenwoordigers van de Noorse
Buurt willen een eventuele afwijzing van
hun bezwaren niet passief afwachten en
hebben veel actie ondernomen: contacten
zijn gelegd met Bomenstichting, Stichting
Nationale Boomfeestdag, Nationale Bomenbank: zij allen ondersteunen de argumenten van Noorse Buurt en SNC. Ook de landelijke media Vroege Vogels van de VARA,
ondersteunen Noorse Buurt. Noorse Buurt
vertegenwoordigers zijn ook bereid om – bij
negatieve beschikking op hun ingediende
bedenkingen door de gemeente – juridische
stappen te ondernemen.

Enkele quotes:
Edwin Koot van de Bomenstichting:
“Er hoeft geen enkele boom om voor een
ophoging. De bomen in de Noorse buurt
staan in een plantsoen. Dat deel hoeft niet
opgehoogd te worden; spaart de gemeente
geld. De bomen komen dan wel iets lager
te liggen, maar dat is niet erg: de bomen
nemen zelf ook veel water op. Mochten
de bomen met hun wortels in het grondwater komen te liggen, dan kan er 10 cm
opgehoogd worden. De wortels groeien
dan iets naar boven. Zo voorkomt de boom

zelf dat hij er last van zal gaan krijgen.
Kapredenen als overlast ten gevolge van
te weinig licht, verschilt per gemeente.
Alle jurisprudentie hierover ligt intussen al
in de prullenbak. Bladafval is geen argument en tegenwoordig licht ook niet meer.
Dan moet het wel heel erg zijn. B.v. een

beuk pal naast je slaapkamerraam. Het is
onzin dat de grond overal even hoog moet
zijn; enig verschil in hoogte mag best
wel. Bomen kappen omdat ze een ophoging niet zullen overleven is onzin. Er zijn
genoeg technische mogelijkheden. Dat
kost dan wel iets, maar bomen weghalen
en aanplanten kost ook geld. Er zijn b.v.
wortelbruggen. Dat wordt o.a. door staatsbosbeheer gebruikt voor ophoging van eigen fietspaden. In een gemeente moet dat
gewoon veel meer toegepast gaan worden.
Anders kunnen bomen nooit oud worden
en is een stad niet meer aangekleed.”
Peter Derksen, directeur van de Stichting
Nationale Boomfeestdag (die al 52 jaar kinderen in contact brengt met bomen/natuur
in hun directe leefomgeving) Deze stichting
is een samenwerking met Staatsbosbeheer.
Reactie naar gemeente Capelle:
“Er ligt in Capelle aan den IJssel geen beleid
ten grondslag aan het kappen van deze

bomen. Bomen delven te vaak het onderspit
om financiële redenen en niet om vaktechnische redenen: ik durf te stellen dat het
binnen gemeenteland heel vaak makkelijker
is om een boom te kappen dan een lantaarn
te verplaatsen! De gemeente moet eigenlijk
enorm blij zijn dat er bewoners zijn die zich zo
inzetten om de leefkwaliteit van hun wijk te
beschermen! Tevens heb ik aangeboden om
jullie ter wille te zijn bij het vinden van een
oplossing. Want die is er, ook al kost het wat
geld. Maar ik verzeker u dat het nemen
van maatregelen om deze bomen te kappen, af te voeren, de locatie te herstellen
en nieuwe bomen aan te planten (denk
ik) minstens zo veel geld kost. En dan
denk ik nog niet aan de negatieve PR..
Ik hoop dat u op uw beslissing (om te
kappen) terug komt en dat u bereid bent
om de mogelijkheden te onderzoeken
om deze bomen voor de gemeente en
voor de bewoners te behouden en om bijvoorbeeld deze bomen de officiële status van Klimbomen te geven! Peter Derksen, Stichting Nationale Boomfeestdag.”

De gemeente meldde Peter Derksen dat de
enige reden van het kappen van deze 3
bomen (waaronder dus de klimboom)
is dat de locatie ter plekke ongeveer 30
cm opgehoogd dient te worden en dat
de Bomenwacht heeft gesteld dat deze
bomen, noch deze ophoging, noch verplaatsing of “tilling” zullen overleven.
Peter Derksen heeft de gemeente Capelle
daarop geantwoord dat de Bomenwacht
haar werk, naar zijn mening, niet voldoende
gedaan heeft, want men had moeten weten
dat voor deze problematiek speciale wortelbruggen zijn ontwikkeld (o.a. Rijkswaterstaat
gebruikt deze bij het ophogen van fietspaden
waarlangs bomen staan). Dit kost natuurlijk
wat, maar het is zeker de moeite waard in
een stedelijke omgeving, waar bomen het
leefgenot van de burger mede bepalen.
Nationale Bomenbank :
De Nationale Bomenbank heeft de gemeente oplossingen aangeboden voor het behoud van de klimboom in de Noorse buurt.
Radio-TV programma Vroege Vogels :
heeft een meldpunt kappen. De klimboom
in de Noorse buurt zal als aanhangpunt gebruikt worden. Ontwikkelingen rond deze
boom zullen door Vara Vroege Vogels, de
bomenstichting, Stichting Nationale boomfeestdag en de Nationale Bomenbank nauwlettend worden gevolgd.
Reden:
1.
Klimbomen staan politiek enorm in
de belangstelling.
Klimbomen zijn 'hot'. Het Ministerie van
LNV, lees Minister Gerda Verburg, is een
zeer, zeer groot voorstander van 'scharrelkinderen': kinderen die buiten KUNNEN
spelen en die dit op een creatieve wijze kunnen doen. Klimbomen worden hierin specifiek genoemd! LNV gaat de komende jaren
stimuleren dat er meer Klimbomen worden
gebracht/behouden/ontwikkeld in groene
gemeentelijke speelplekken. Jantje Beton,
Stichting Entente Florale en Stichting Nationale Boomfeestdag omarmen dit LNV-beleid!
2.
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft geen visie, beleid. De gemeente
Capelle heeft wel een bomenverordening,
zodat de kap procedureel goed geregeld is,
maar heeft geen kapcriteria en herplantcriteria ontwikkeld. Dat hoort er echter wel bij!
3.
Capelle aan den IJssel is een groene
gemeente.

4.
Capelle gaat volgende week een speelplekkenbeleid in de commissie Middelen en
Buitenruimte bespreken en heeft hiervoor
1 miljoen uitgetrokken. En voor een klimboom, bomenbehoud, groene speelplekken
is er geen geld?
Tijdens 'praten met de raad' in het gemeentehuis de volgende uitspraken genoteerd
van raadsleden over de Noorse buurt.
1. "Er staan te veel bomen in Capelle" (CDA).
2. “De Vereniging van Huiseigenaren in de
Noorse Buurt is ervoor. Niemand is hiertegen. Slechts 2 bewoners.” Die 50 anderen
worden verzwegen…..
3. "Procedureel is alles goed verlopen".
Geprobeerd uit te leggen, dat het ook
niet om de procedure gaat, maar om
de inhoud. Dat was echter onzin (CDA).
4. "Voor ophoging gaan toch altijd alle
bomen eruit?" Die heeft dus echt bijles nodig.
Zoals de ambtenaren en de politiek nu omgaan met ons openbaar groen kan het niet
langer. Na vele brieven, gesprekken met
betrokken ambtenaren en wethouder en bezwaarschriften. De Stichting Natuurvrienden
Capelle en de buurtbewoners Noorse Buurt
hebben tot nu toe geen officieel antwoord
gekregen op ingediendebezwaarschriften
tegen de kapvergunningsaanvraag.
Wij verwachten echter een afwijzing. Daarom is het nu tijd voor serieuze maatregelen
en is de stap naar de voorzieningenrechter en de bestuursrechter onafwendbaar.
Als stichting zullen wij echter ongeveer 800
euro aan griffiekosten moeten gaan betalen om naar de bestuursrechter te kunnen
gaan. Daarom vragen wij u om deze actie
financieel te ondersteunen door middel van
een donatie om ook andere activiteiten te
kunnen continueren: uw buurt komt ook
aan de beurt!!

