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Wintergasten
Elke winter komen veel typisch winter vogels hier naar toe om te overwinteren.
Opvallend is vooral de afname van de aantallen vogels.
Ook Adri de Groot constateerde dit al op

zijn website: www.vogeldagboek.nl : “Zoals overal in ‘mijn’ gebied zijn de groepen
(veel) kleiner dan in voorafgaande jaren”.
Hier is al meer over geschreven. Een duidelijke oorzaak kan nog niet aangegeven
worden. Mogelijk heeft dit ook te maken
met klimaatveranderingen?

Onze
wintergasten
(vogels) in de afgelopen maanden.
Eén Grote Zaagbek (1).
In voorgaande jaren zaten er in het Schollebos 10
Grote zaagbekken.
Koperwiek (2) Af en toe
groepjes van enkele tientallen vogels. Voorgaande
jaren vaak vele honderden
vogels.
Kramsvogel (3) Bijna elk
jaar , maar dit jaar nog
geen.
Smienten (4) Bijna elk
jaar , maar dit jaar nog
geen. Komen dichter in de
buurt van huizen.
Sijsjes, Barmsijs en nog
enkele tientallen Slobeenden, Krakeenden (5) en
Tafeleenden.
De Krakeenden en de
Tafeleenden trekken ook
meer de stad in.
Goudhaantje (6) Regelmatig groepjes van enkele
vogels. Meer vogels dan
in de afgelopen jaren. Het
Goudhaantje is een typische naaldbosbewoner.
Hij is in Nederland algemeen
voorkomend, maar zwerft
‘s winters rond.
Dodaars (7) werd slechts
één maal gezien. In de
voorafgaande jaren waren
dat er veel meer.
Drie Grote Zilverreigers
(8) Broeden in Nederland
en zijn intussen niet echt
zeldzaam meer. Voor Capelle was dit echter een
unieke waarneming.

Nieuwe actie van SNC: Groene
kaart.
Op verzoek van het gemeentebestuur werd
de Capelse bomenverordening 2006 (een
kapvergunning) opnieuw bekeken. Burgemeester, wethouders en de raad willen
minder regels en een beter werkbare bomenverordening. Advies werd gevraagd aan
mr. B. Visser uit Winterswijk, een bekend
juridisch expert op het gebied van boombescherming. Zijn advies luidde (zeer kort samengevat): eerst moet Capelle een visie op
bomen en groen ontwikkelen. Welke functies hebben bomen en groen? Wat wil je beschermen en waarom? Pas daarna kan de
gemeente zeggen welke regels zij wel willen
en welke regels zij overbodig vinden. Mr. B.
Visser waarschuwde ook voor een ‘oplossing’ als het afschaffen van alle kapvergunningen. “Dat leidt weliswaar tot veel tijd- en
kostenbesparing, maar ook tot voorzienbare
volksopstand en politieke afrekeningen.”
Het meest efficiënt is om eerst een totale
plattegrond van Capelle te maken waarop
staat welke bomen/groen je waarom en hoe
wilt beschermen. Het overige kan –indien
nodig- gekapt worden zonder dat hier een
vergunning voor nodig is. Aanvulling SNC:
wel herplanten of compenserende maatregelen, zodat Capelle echt groen blijft! Volgens mr. B. Visser kan het aantal kapvergunningen en de hiermee gemoeide tijd en
kosten verminderd worden.
In februari 2008 evalueerde de ambtenaren van de gemeente Capelle de Capelse
Bomenverordening 2006 met betrokkenen
vanuit de Capelse samenleving. Ook wij
waren hiervoor uitgenodigd. Alle aanwezigen waren het erover eens, dat de Capelse
Bomenverordening 2006 een verbetering is
vergeleken bij de oude kapvergunning uit
1972. Hier had de burger helemaal geen
rechten en de bomen geen bescherming. De
Capelse bomenverordening 2006 moest de
stap maken naar Beheer- en Onderhoudsplannen. Dat ging echter niet, want er was
geen visie en geen beleid! Toch was de bomenverordening 2006 een goede start; men
moest ergens beginnen!
Nu moet dus vanuit de Capelse Bomenverordening 2006 een volgende stap gezet
worden op weg naar visie en beleid, naar
een goede bescherming van bomen/groen
met minder regels!

Gedacht wordt aan een Groene kaart, waarin staat:
• Beschermde gebieden, hier kunnen de
bomen niet worden gekapt, tenzij...
Onder beschermde gebieden vallen
monumentale en waardevolle bomen,
bijzondere houtstructuren, ecologische
verbindingen, enz.
• Minder beschermde gebieden/bomen en
groen.
gebieden/bomen
en
• Onbeschermde
groen.
SNC is ervan overtuigd dat het anders kan
in Capelle, beter!
Er is nog steeds geen boom- en groenvisie.
Er is geen groen- en bomenbeleid in Capelle.
Anders gezegd: eerst moet je weten wat je
met het groen en de bomen wilt, pas daarna kun je zeggen welke regels je wel wilt
hebben en welke je overbodig vindt. Wie
begint...?
Een visie hadden wij al! Zie onze nieuwsbrief 2007.nr. 4.
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een
Groene kaart voor Capelle. Een Groene kaart
is een plattegrond van Capelle waarop alle
bomen/groen staan die beschermd moeten
worden. Bij deze groene kaart hoort een
Register. In dit register wordt beschreven
in welke mate een bepaalde boom of gebied beschermd wordt en waarom. Als basis
hiervoor gebruiken wij het model bomenverordening 2007 van de Bomenstichting
en de adviezen van mr. B. Visser om te komen tot een (nog) betere bescherming van
de bomen met minder regels!
De uitkomsten van deze SNC-actie Groene
kaart, zijn van direct belang voor het groen
in uw wijk, dus voor de natuur in uw wijk,
maar ook voor uw woongenot, gezondheid
en de waarde van uw woning. SNC is dan
ook van mening dat de WOP’s (Wijk Overleg Platforms) een stem moeten hebben in
deze aankomende veranderingen met de
daarbij behorende regelgeving. Omdat het
volgens ons niet wenselijk is dat elke WOP
afzonderlijk met de gemeente hierover in
contact treedt, lijkt het ons verstandig om
samen met alle WOP’s en SNC te proberen
om tot een eensluidende visie te komen die
wij (met elkaar) de gemeente kunnen presenteren. Meer hierover in onze volgende
nieuwsbrieven.

Dag van het Park

WWW.VOGELDAGBOEK.NL

Zondag 25 mei
van 12.00 - 17.00 uur
Schollebos, het evenemententerrein.

Met enige regelmaat maken wij in deze
nieuwsbrief, met toestemming van de eigenaar, gebruik van foto’s van www.vogeldagboek.nl.
Breng eens een bezoek aan deze site, bekijk
de foto’s en lees het commentaar. Ook kunt
u zich aldaar inschrijven voor een leuke
korte compacte niewsbrief die een aantal
keren per maand uitkomt.
Allemaal écht de moeite waard.
De bron van alle foto’s in de nieuwsbrief van
deze maand...
www.vogeldagboek.nl.

De Dag van het Park is een initiatief van de
ANWB en de gemeente Capelle. Wij organiseren de volgende activiteiten:
• Bodemexcursie
o.a. Bodemsamenstelling van Schollebos en
de bijbehorende flora en fauna. Te zien zijn
kleine beestjes (insecten, slakken, enz.)
Er worden grondmonsters genomen en onder
stereomicroscoop onderzocht op
microscopisch kleine beestjes, zoals aaltjes.
• Algemene excursie
Gaat over allerlei planten en dieren in het
Schollebos, de inrichting en ecologie van
het Schollebos.
• Informatiestand
Info over natuur en natuurorganisaties, een
natuurquiz, hoe je zelf je eigen omgeving
diervriendelijk kunt maken. B.v een ‘Kikkertrap’. Hierdoor kunnen amfibieen weer op
het land kruipen als de oever te steil voor
hen is. En nog vele andere tips.

Loetbos
Maandag 19 mei
van 10:00 - 12:00 uur
Loetbos
o.l.v. gidsen van de Stichting na-tuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. en de KNNV
afdeling IJssel en Lek.
Wie met ons mee wil wordt om 10:00 uur
verwacht op de tweede officiele parkeerplaats, nadat u bij het bord ‘Loetbos’ bent
afgeslagen vanaf de Provinciale weg N210.
Aanmelden hoeft niet en de kosten zijn eenvrijwillige bijdrage.

Oproep om natuurvriend(in) te
worden.
Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw
bijdrage overmaken op:
giro nummer 42 89 550
t.n.v. Stichting Natuurvrienden Capelle aan
den IJssel en omgeving
te Capelle aan den IJssel

