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Bomenbalans, trends en groenontwikkelingen in de wijken.

Ook in 2009 heeft SNC naar de kapaanvragen gekeken, zoals die gepubliceerd worden
op de gemeente-pagina in de IJsselpost.
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Overzicht van voorgaande jaren (alleen gemeentelijke aanvragen en vergunningen).
Vanaf 2005 tot 2009 neemt het percentage
herplante bomen duidelijk toe.
In 2005 werd slechts 45,5 % herplant en
in 2009 was dit percentage opgelopen tot
75,8%.
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Het resultaat totaal van 2009 (gemeente
en overige aanvragers).
Voor 985 bomen is een kapvergunning aangevraagd. Voor 528 bomen is een herplantplicht opgelegd, wat uitkomt op 53,6%.
De gemeente heeft voor 479 bomen een
kapvergunning aangevraagd en herplantplicht
opgelegd voor 363 bomen, wat uitkomt op
75,8%.
Bij de overige aanvragers is het herplantpercentage slechts 32,6%. Dit lage percentage
komt, omdat veel kapaanvragen zijn aangevraagd voor overlast gevende bomen in
tuinen (te groot geworden). Voor deze bomen
wordt dan geen herplantplicht opgelegd.
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Overzicht van voorgaande jaren (alleen
gemeentelijke aanvragen en vergunningen).
Als we naar de aantallen gekapte bomen kijken, zien we een duidelijke afname. In 2005
verdwenen er in Capelle 849 – 386 = 463
bomen. In 2009 was dit 479 – 363 = 116
bomen, een zeer duidelijke afname.

Hoewel er weliswaar een positieve
tendens is in het aantal te herplan-konijn
ten bomen, blijft het bomenbestand
in Capelle toch nog steeds verder
afnemen.
Bovendien gaat ook bij herplant
veel aan groen-volume verloren: de
herplantbomen zijn nog maar erg
klein.

Groene daken.
Afhankelijk van de begroeiing bieden groene
daken voor bepaalde soorten vogels, vlinders
en bijen een nieuw leefgebied.

“Generaties na ons zullen hoge, volwassen bomen
in hun leefomgeving nog weinig zien.” Duurzame
bomen zijn pas na 100 jaar volwassen. Alleen
snelgroeiers zullen nog wat volume kunnen laten
zien.

Comwonen heeft een sedum groendak op de
garages bij de hoeken aangelegd. Op het dak
van de vernieuwde Koperwiek zal er straks
ruimte zijn voor daktuintjes. De gemeente
Capelle zal op het dak van het gebouw op de
Spartalocatie een grasdak gaan aanleggen.
Mits goed ingericht, bij voorkeur met een
kruidenvegetatie of struikjes, hebben veel
soorten vogels op deze eilandjes een leefgebied. Daarnaast nog wat voordelen: waterberging, warmte-isolatie, geluiddemping,
vergroten van de gebruiksruimte, vermindering van het stedelijk hitte-eilandeffect,
opvang van CO2, verhoging van de kwaliteit
van de leefomgeving.

Stadsbomen
De gemiddelde levensduur van een stadsboom blijkt in dichtbevolkte gebieden slechts
20 jaar te zijn. Ook landelijke organisaties
maken zich zorgen over volwassen bomen
en de soms extreem moeilijke groeiomsstandigheden van jongere bomen in stedelijke
gebieden .

De rode dakbedekking is sedum.
Sedum

Stel je voor: op alle platte daken in Capelle
een groen of bruin (aarde) dak. Wist u dat
alle platte daken van Nederland bij elkaar
een oppervlakte hebben van zestig keer het
nationaal park De Hoge Veluwe? Wist u dat
een groen of bruin dak langer meegaat dan
een conventioneel dak? Voor onderhoud is
een jaarlijkse controle en wat onderhoud voldoende.

spreeuw

haas

Kunstgrasvelden
Steeds meer sportvelden worden vervangen
door kunstgrasvelden. Op deze plekken geen
voer meer voor haas, konijn, egel, spreeuw,
merel, zanglijster, kauw en kleine mantelmeeuw.
Helaas wordt een sportveld gezien als structuur, niet als een systeem.

konijn

Structuur: indeling van de ruimte met de
daarbij behorende functie, zoals wegen,
sportactiviteiten, enz.
Systeem: een onderdeel van een groen
netwerk met een functie voor mens, plant
en dier. Wanneer dit systeem verandert, verandert ook de flora en fauna die daarvan afhankelijk is. Capelle verstedelijkt en verandert langzaam. Stadsnatuur is voor sommige
diersoorten de belangrijkste leef-omgeving.

na

Eilandjes Noorse Buurt
Eilandjes in de Noorse buurt
Bomen op deze eilandjes waren veel te
groot geworden in verhouding tot de beschikbare ondergrondse ruimte voor hun
wortelgestel. Zij dreigden om te vallen,
waarbij ook delen van de eilandjes zelf
zouden verdwijnen. Dankzij overleg tussen HHSK en SNC werd het landgedeelte
van deze waardevolle stukjes natuur/cultuurhistorisch erfgoed van de ondergang
gered door de bomen als hakhout terug
te zettten. De dotter bloeit er al en de
gele lis komt hier geweldig op!
dotterbloem

Geen groenvisie, bomen- en groen
beleid
De procedure is wel geregeld (kapvergunning
aanvragen en verlenen), maar niet de inhoud
(hoe beoordeel je een kapaanvraag m.b.v.
kap- en herplantcriteria).

Soms wordt door het indienen van een zienswijze kap van bomen voorkomen, zoals 450
m2 bosplantsoen in het Wegelingenpark.
Steeds vaker heeft het indienen van een andere zienswijze geen zin en gaat de kap gewoon door. Het beoordelen van een kapaanvraag en ook het indienen van een zienswijze
wordt bemoeilijkt doordat er nog steeds geen
kap- en herplantcriteria zijn. Kap- en herplantcriteria zijn een nadere uitwerking van
een bomen- en groenbeleidsplan. Nu wordt
de kap en herplant aan het inzicht van de
ambtenaren overgelaten. Daardoor wordt de
kreet: “Zij doen maar wat” steeds vaker gehoord als het gaat om kappen van bomen.

Oevers
SNC heeft in 2009 aangifte gedaan bij de AID
tegen Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK) wegens overtreding
van de Flora- en Faunawet door te baggeren
tijdens het broedseizoen van (water)vogels.

HHSK ontving een waarschuwing. Het baggeren van oever tot oever is enigszins verminderd. Op sommige plekken probeert HHSK
al een metertje uit de kant te blijven, wat ze
overigens ook verplicht zijn. Daardoor kan er
nog wat riet en oeverplanten blijven staan.
Bovendien wordt dan niet al het onderwaterleven door een lange baggerpijp getrokken
en in Hitland op het land gespoten.

Bijzondere waarnemingen
Twee vossen werden in Fascinatio gezien, drie
keer een vos in het Schollebos en Sportpark
Schenkel. Zeldzame inktviszwammen in de
heemtuin aan de ’s Gravenweg, die door vele
mensen, die soms van ver kwamen, werden
gefotografeerd.
De brede wespenorchis verovert Capelle, die
stond voorheen alleen in het Schollebos. Een
ambtenaar signaleerde de rietorchis in Capelle.
De vliegenzwam, een typische bospaddestoel
van de hogere zandgronden, komt voor in
Schenkel Noord en Schollevaar. Er werd, o.a.
langs de Kralingseweg, een Bahamapijlstaarteend gezien. Een ontsnapte exoot?

brede wespenorchis

Verarming

Beleid en visie

Door verstedelijking en verwijderen van grote
struiken is het aantal kleine vogels, ook in
Capelle, drastisch afgenomen.

In de afgelopen jaren werden drie adviesbureau’s ingehuurd voor het ontwikkelen van een
groenvisie en een bomen- en groenbeleidsplan.

Op verschillende plaatsen in Capelle werden
hele jonge struiken herplant met als doel
bevorderen van de biodiversiteit. Over enkele jaren kunnen ook de kleinere vogels hier
weer leefgebied vinden.

Hun werk werd om onduidelijke redenen afgekeurd. Het laatste adviesbureau (Ecoconsult
te Dieren) kreeg opdracht van de gemeente
Capelle om een Groene Kaart te ontwikkelen zonder een onderliggend beleidsplan. Dat
ging natuurlijk niet. Groene Kaart = een plattegrond van Capelle waarop alleen de te beschermen bomen staan; verboden te kappen,
mits... Alle andere bomen kunnen dan zonder
kapvergunning om. Kapvergunning overbodig. Dat is dereguleren! Maar zonder kapvergunning, kap- en herplantcriteria, visie en
beleid houdt je geen boom meer over!? Dat
leek in het begin geen probleem te zijn, want
dereguleren klinkt goed bij de politiek en is
toch goedkoper? Maar dereguleren zonder
visie en beleid is chaos creëren. Goedkoper
bleek het ook al niet te zijn! Dát vindt de politiek natuurlijk ook niet leuk.

jonge aanplant: het kan wel 4 tot 5 jaar duren voordat
vogels hier weer een leefgebied vinden.

Wij hebben van deze Capelse Groene Kaartplannen dan ook niets meer gehoord. Kosten van
het eerste adviesbureau DHV: ca. € 70.000.
De kosten van de andere twee adviesbureau’s
zijn niet bekend. Als je echter niets met het
werk van deze adviesbureau’s doet, dan is
elke euro die je eraan uitgeeft al weggeggooid
geld. Helaas zijn deze adviezen ter beoordeling nooit bij de gemeenteraad of een commissie terecht gekomen. Zij lagen voor die
tijd al in de prullenbak, althans...voor zover
wij weten.

Op dit moment is er een afname van kleine
vogeltjes die in hun voortbestaan van struiken afhankelijk zijn.

Overige
De excursies van SNC waren een succes. SNC
heeft een bat-detector aangeschaft. Hiermee
kunnen wij de vleermuisexcursies uitbreiden
en het vleermuisbestand in de wijken inventariseren. Van de Rabobank ontvingen wij
een beamer. Daarmee kunnen we beter voorlichting geven. Op verzoek van ambtenaren
van de gemeente Capelle kon SNC 22 nieuwe
nestkasten bestellen. Zij hangen inmiddels in
het Schollebos. Ambtenaren van de gemeente Capelle hebben eveneens de broedoever
van de ijsvogel en kleiputten voor de zwaluw
opgeschoond, waarvoor onze dank. Een donatie van € 2000 aan SNC werd ‘doorgedoneerd’ aan stichting Pallieter voor de inrichting van hun tuin. Van de Christen Unie ontving
SNC de jaarlijkse Doorzettersprijs. Het aantal
lezers neemt nog steeds toe. Financieel kan
SNC zich nog steeds redden dankzij donaties.
SNC ontvangt geen subsidie.

Bronnen
Straatgras, jaargang 22 nr.1. www.nmr.nl
Stadsvogels, bouwen, beleven, beschermen.
Jan Lippe Kooymans, Tirion en Vogelbescherming

pinksterb

Lezers
Het aantal lezers van onze (gratis) Nieuwsbrieven neemt gestaag toe.

Donaties
Wij willen de natuurvrienden die in februari,
maart en april een donatie aan ons overmaakten, hiervoor hartelijk bedanken.

schuilplaats en voer voor vogels

Foto’s
www.vogeldagboek.nl
SNC
www.Groendak.nl
Wikipedia

Foutje
In nieuwsbrief 2010-nr3 is een foto gebruikt
zonder bronvermelding. De foto rechtsboven
op pagina twee is gemaakt door Iris Janssen
van afdeling stadsbeheer van de Gemeente
Capelle aan den IJssel. Onze excuses hiervoor.

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