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Aanleiding: 

• De houtwallen worden kaal en er staan veelal alleen nog 
maar bomen op (te) ruime afstand van elkaar.  

• In mijn beleving zijn de houtwallen niet meer zoals ik 
deze als kind kon herinneren! 

• Toename (rigoureuze) houtkap of onderhoud houtwallen. 

• Het landschapselement wordt hierdoor mogelijk 
aangetast? 

• Telefonische gesprekken met medewerkers Gemeente 
Dinkelland, infrastructuur/ handhaving en provincie 
Overijssel, handhaving.   

• Artikel: ‘Grote schade door bomenkap’ Tubantia, 
12.01.2018 van Mw. Mulders. 

• Voorheen werden er op ‘boomfeestdag’ door scholieren 
van basisscholen op verschillende locaties bomen en 
struiken geplant. Dit in het kader van bewustwording, 
hoe met de natuur om te gaan. 
 
 



Wat zie ik: 

• Dikke gezonde eiken worden zonder reden gekapt. 

• Houtwallen worden gedeeltelijk of volledig gekapt. 

• Sloten worden verplaatst naar een houtwal toe, waarbij de 

bomen direct aan het talud staan. Hierdoor zijn bomen en 

wortelstelsel extra kwetsbaar. 

• Bomen worden hoog opgesnoeid. Soms wel tot 5 a 7 mtr. 

hoog! 

• Houtwallen worden ingekort, waarbij de eerstvolgende boom 

van de achterkant wordt beschadigd of het zand wordt 

verwijderd om het wortelstelsel kwetsbaar te maken. Hierdoor 

sterft de boom af of waait om.  

• Herplant wordt minder(zelfs niet) gedaan, of verdwijnt! 

Voldoende controle? 

 



Wat zie ik: 

• Vogels, vlinders en insecten verdwijnen. 

• Lage boomsoorten( o.a. meidoorn, vlierbes, 

esdoorn, wilde kers etc.) verdwijnen. 

• “Steriele” intensief bewerkt en bemeste weilanden 

met alleen maar gras maar zonder o.a. paarden- en 

boterbloemen. 

• Toename weilanden zonder koeien. 

• Houtwallen verdwijnen (gedeeltelijk), terwijl de 

eigenaar decennia lang subsidie hiervoor heeft 

ontvangen.   



Willen we dit? 
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Eik doorsnee 65 cm. 
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Ter overweging: 

• Kun je vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger 
betreffende de naleving van de kapverordening  Dinkelland 2015? 

• Is de rapportage evaluatie kapverordening Dinkelland 2015 
voldoende door de juiste feiten en argumenten onderbouwd? 

• Is een eventuele vrijstelling van vergunningsplicht voor de uitvoering 
contracten Groene Diensten wenselijk? 

• In de evaluatie kapverordening Dinkelland 2015 wordt aangegeven 
dat er getalsmatig geen sprake is van veel illegale kap, noch van een 
duidelijke afname of toename van illegale kap sinds de 
inwerkingtreding van de kapverordening Dinkelland 2015. 
Waarnemingen van verschillende burgers zijn echter afwijkend. 
Worden de meldingen van burgers daadwerkelijk  feitelijk 
getoetst? 

• Heeft de gemeente de juiste en voldoende instrumenten om  te 
kunnen handhaven? 

• Is er voldoende en duidelijke communicatie over de kapverordening 
Dinkelland 2015 naar haar burgers toe? 


