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Illegale Kap honderden bomen

Illegale kap honderden bomen in het
Schollebos. SNC heeft deze overtredingen gemeld bij het ministerie van LNV.

SNC heeft bij ministerie van LNV de door
haar geconstateerde overtredingen gemeld.
1.
De kap van enkele honderden
bomen in het Schollebos aan de Westzijde
en de gehele Noordzijde van de Spartalocatie (voorheen IJsbaangebied). Hierbij is
ook grotendeels verdwenen een populatie
wijngaardslakken.
2.
De kap van ongeveer 30 Abelen in
het Schollebos. Volgens het plan Silve

hoefde in dit vak niet gekapt te worden.
Het Plan Silve is het door de Provincie
goedgekeurde dunningsplan. ( pag. 33,
vak 50a Plan Silve)
3.
De kap van toekomstbomen (vitale mengsoorten) in het Schollebos ten
gunste van Populieren die juist wel gekapt hadden moeten worden. Precies het
omgekeerde van datgene wat in het dunningsplan Silve staat. (Pag 23, vak 23 a
Plan Silve)

Noord en West van de IJsbaanlocatie is ca. 20 m teveel aan bomen gekapt

Toelichting
ad 1: Grenzend aan het Schollebos
wordt op dit moment door de gemeente Capelle aan den IJssel enkele sportvelden aangelegd op de Spartalocatie.
Hierbij werden de grenzen van zowel het
geldende Bestemmingsplan Stadsdeelpark herziening II, als het nog in ontwikkeling zijnde toekomstige bestemmingsplan overschreden. Honderden bomen
werden gekapt om o.a. een talud voor
de sportvelden aan te kunnen leggen. In
het Platformoverleg Spartalocatie werd
door de gemeente toegezegd, dat er een
smalle rand bomen rond de Spartalocatie
zou verdwijnen. In het platformoverleg
Spartalocatie nemen deel: ambtenaren
van de gemeente Capelle a/d IJssel, bewoners aan de Bermweg, Sparta en SNC.

Wordt deze schade hersteld?
En hoe?

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

