Monumentale bomen
In Grubbenvorst ontstond ophef over de kap van monumentale bomen. Ook in Griendtsveen
zijn sommige inwoners niet blij met de voorgenomen kap van bomen in het dorp.

1 ‘Monumentale bomen zijn belangrijk voor het gezicht van
een bepaald gebied’
In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?
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Aangezien een monumentaal gebouw niet veranderd mag worden aan de voorkant
waarom mogen monumentale bomen dan wel gekapt worden
Als de bomen goed gezond zijn en geen gevaar voor de mensen opleverd
Bomen hebben een zeer belangrijke functie in ons leven alleen weten de meesten
mensen daar niks van .Hier is een taak van de overheid om hier meer voorlichting
over te geven.
Daar mag Mooder Maas ook rekening houden: wel bomen kappen in de uiterwaard
vanwege de doorstroming, maar tegelijk de oevers laten afkalven en overal
zogenaamd struweel neerzetten. Het lijkt wel of die lieden een hekel hebben aan
bomen en ze staan hen nogal eens gauw in de weg. Ik houd mijn hart vast wat er
overblijft van die schitterende bomenlaan, die nu de Ooijenseweg tussen Vors en
Ooijen nog wel is. En ja: in alle gevaarlijke bochten op die weg blijven de bomen dus
wel staan. Goed bedacht, dat.
Groen draagt bij tot de leefbaarheid van een dorp/stad. In Grubbenvorst werden
bomen gekapt langs één van de mooiste (toeristische) wegen naar het dorp. Het
dorp wordt al aan alle kanten ingeklemd door snelwegen en (agrarische) industrie.
Slecht voor de inwoners, middenstand en toeristen.
Het hele dorpsgezicht is weg als er geen bomen staan
Ik snap niet dat er in de gemeente Horst zoveel mooie oude bomen worden gekapt,
waardoor het aanzicht zeer geschaad wordt.
Dit snapt een kind nog. Jammer, jammer. Is niet meer terug te draaien.
Ik vind het getuigen van de grootste minachting van de politici voor de inwoners en
voor het milieu.
En ik vind dat de 'schuldigen' gestraft moeten worden.
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In Griendtsveen horen de lanen en dus ook de bomen bij het beschermd
dorpsgezicht. Dus ja, de bomen zijn belangrijk voor het gezicht.
Inwoners beter informeren waarom de bomen gekapt moeten worden.
Is toch jammer om die te kappen!
Jammer dat dit nog steeds gebeurt.
Monumentale bomen zouden mijns inziens nooit en te nimmer gekapt mogen
worden. Het duurt een mensenleven voordat er weer een nieuwe boom van
formaat staat.
Mooi , authentiek en vertelt een geschiedenis
Natuurlijk is deze stelling waar. Waar het om gaat is dat er altijd een afweging
gemaakt moet worden tussen belangen. In Grubbenvorst: tussen het belang van
monumentale bomen en het risico op (te) hoog water. Het eenzijdig poneren van
stellingen polariseert alleen maar
Oude bomen zijn als oude mensen; gun en geef ze een prachtige oude dag, want ze
zijn onmisbare schakels tussen oud en jong.
Wanneer er gekapt wordt zoals in Grubbenvorst is dit een dramatische klap voor
het aanzicht van het hele aanzien van het dorp. Totale onkunde van diegene die
hiervoor toestemming heeft gegeven.
Wat er in Grubbenvorst gebeurd is , is zeer triest , op dat stuk waar de bomen
gekapt zijn is nog nooit HOOG WATER geweest . Ik vindt ook dat Waterschap
doorgedraaid is om steeds maar opnieuw dijken op te hogen . er zijn op heel veel
plaatsen geulen en waterbasins aangelegd , nu wordt er zoveel tegelijk aangepakt .
dit is overdreven . Dus de bomenkap is voor niets geweest . Zonde van de mooie
natuur .
Als er een goede rede voor bomenkap is dan wel. zorg wel voor goede
communicatie en dat schort er nog wel aan. vooral in onze gemeente.
Bij veranderingen moet hier vooraf duidelijk over gecommuniceerd worden naar de
bewoners en de gemeenteraad.
Bomen zijn belangrijk maar dat zijn mensen ook. Je kunt het niet iedereen naar de
zin maken. Soms moet men bomen kappen en daar zal vrijwel altijd discussie over
zijn of dit wel of niet moet... Goede herplant is belangrijk voor iedereen.
Echter, als het in belang van de veiligheid is mogen ze gekapt worden.
Het moet wel veilig zijn. Als ze oud/ziek zijn en ze breken snel af dan moeten ze
gekapt kunnen en mogen worden
Ik vind persoonlijk bomen heel belangrijk en maken me blij. Je moet het echter wel
in het juiste perspectief blijven zien. Als de kwaliteit en de plaats nog goed zijn vind
ik kappen onzin. Als dit niet het geval is: het plaatsen van een nieuwe boom op
dezelfde of nieuwe plek
Indien nodig en bij gevaar moeten ze wel gekapt worden.
Mee eens, echter als de staat van de bomen gevaar oplevert (en de bomen zijn niet
meer te behandelen/herstellen) is kappen toch noodzakelijk.
Mits ze niet in de weg staan voor vernieuwingen
Neemt niet weg, dat ook monumentale bomen het eeuwige leven hebben.
Waar is de Kameel gebleven????
We moeten zuinig zijn op de natuur.
Als de bomen ziek zijn kunnen ze een gevaar worden met storm. In dat geval
kappen.
Als ze erg veel overlast geven en de oprit omhoog duwen zou het moeten zijn dat
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de gemeente er iets aan doet. Kamp zelf met dit probleem.
Bomen kunnen zeer oud worden en op den duur in de weg staan. Ook als ze ziek
zijn dan is het beter om ze te kappen. Er kunnen altijd nieuwe bomen geplant
worden en dan op een betere plaats.
Monumentale gezonde bomen zijn belangrijk, daarbij is het ook van belang dat we
over 100 jaar ook nog gezonde monumentale bomen hebben.
Verkeersveiligheid gaat boven alles
Als de bomen problemen vormen, dan vind ik het goed
Als ze weg zijn ontstaat er weer een nieuw beeld; en zo gaat het steeds opnieuw
Bomen moeten ons dienen en zijn soms aan vervanging toe. Doe dan niet
kinderachtig.
Bomen zijn belangrijk, maar als ze in de weg staan, weg doen en wel jonge nieuwe
voor in de plaats waar ze niet in de weg staan.
Heb zelf in de bomen gewerkt. kap in grubbenvorst geeft ook een mooi open
karakter
Soms is het gewoon nodig. Je kunt dan ook nieuwe bomen planten op andere
plekken
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Als je een boom kapt die op de een of andere manier last veroorzaakt, plant je toch
een nieuwe.
Mensen blijven ook niet eeuwig leven.

Weet niet



Wat is de rede van de kap? Ziekte of gevaar?
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2 ‘Bomen mogen alleen gekapt worden als ze niet meer
gezond zijn’
In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?
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Als een boom in de weg staat of gevaar oplevert dan kappen maar
Bomen genereren zuurstof en halen fijnstof uit de lucht. Het is gewoon crimineel
om zonder verschrikkelijk goede reden te kappen.
Dit geld ook voor de Schadijkse bossen, waar ik nog één keer terug geweest ben na
de slachting, die aangericht is en ben nooit meer teruggekomen.
Natuur betekent: zoveel mogelijk met de vingers van af blijven.
Bomen zorgen voor gezonde lucht, verminderen geluidsoverlast. Als bomen gekapt
moeten worden omdat ze ziek zijn dan zouden er nieuwe bomen voor in de plaats
moeten komen (in hetzelfde dorp en niet elders)
Of er moet een gegronde reden zijn waarom ze gekapt worden.
Denk aan het aanleggen van een fietspad of weg.
Overleg met de inwoners en dorpsraad is van belang. Hieruit komen vaak
alternatieven naar voren waardoor de bomen wellicht niet gekapt hoeven te
worden en er meegedacht wordt in de inleg van.
Soms komt het voor dat ze gekapt moeten worden omdat ze om een of andere
reden in de weg staan. Dit moet echter zorgvuldig worden afgewogen
Voor zover het monumentale of gezichtsbepalende bomen betreft
Wel moet er goed onderhoud zijn zodat de bomen gezond kunnen blijven.
Het is verschrikkelijk om te zien hoe de bomen bij het gemeentehuis in Horst in de
asfalt gestopt zijn!!!!!!!
Alleen monumentale bomen of boemn die voor een bepaald sfeer aanzicht zorgen
in een dorp[
Als het algemeen belang in het geding is ligt het wat anders
Dus te ziek om nog te redden, of dat ze gevaar kunnen opleveren
En als de veiligheid in het geding is.
Heel soms kan het niet anders. Maar ja; de meeste bomenkappers denken dat het
altijd niet anders kan.
Indien niet noodzakelijk: niet kappen.
4

Neutraal






Maar er kunnen andere -uitzonderlijke - plausibele redenen zijn. om te kappen
Of er moeten zeer goede gronden zijn om gezonde bomen te kappen.
Ook als ze in de weg staan
Zie antwoord vorige vraag.







Als het echt nodig gewoon kappen, en elders nieuwe planten
Als ze een gevaar zijn
Als ze gekapt moeten worden dan moet het niet alleen zieke bomen
Er kunnen andere dringende redenen zijn. Bv veilgheid voor verkeer of woning.
Er kunnen ook zwaarwegende redenen zijn van economische aard die een kap
noodzakelijk maken. Mits er een herplantplicht bij hoort is dat te bergrijpen.
Helaas soms ook nodig ivm ruimtelijke ontwikkelingen om ook gezonde bomen te
kappen
Het kan ook zo zijn dat bomen andere bomen "bedreigen" en daarom gekapt
moeten worden. Daarbij kun je twisten over wat historisch bepalend bomen zijn
Ik vind dat bomen bij extreme overlast ook gekapt mogen worden
Kappen mag ook als de boom een gevaarlijke situatie met zich meebrengt
Kunnen ook in de weg staan. Plant op een geschikte plaats nieuwe bomen.
Kunnen ook veel overlast bezorgen
Ook een gezonde boom moet weleens het veld ruimen ten gunste van onze
woonomgeving. Goede of verplichte herplant is noodzakelijk.
Soms kan het ook nodig zijn vanwege veiligheid.
Dit dient wel goed overwogen te worden!
Soms kunnen er andere redenen zijn: veiligheid, economisch belang e.d.
Wat is gezond voor een oude boom? Er kan als snel gesjoemeld worden om bomen
te laten kappen. Er moet altijd een expert aan te pas komen.
Zie vorige vraag
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Alleen als ze gevaar opleveren voor de omgeving of als ze zodanig ziek zijn dat de
bomen er niet meer uitzien. Tegenwoordig wordt al snel gezegd dat bomen ziek zijn
terwijl dat in de praktijk dan reuze meevalt.
Alleen kappen als er daadwerkelijk gevaar is voor verkeer, omwonenden.
Als het echt hard nodig is in verband met bepaalde ontwikkelingen dan moet het
maar...
Als ze een gevaar of belemmering vormen voor mensen bv verkeer
Als ze te veel overlast bezorgen, of schade kunnen veroorzaken tijdens,
bijvoorbeeld een storm dan mogen ze weg of flink gegroeid worden
Boomchirurgen en de natuur zelf weten hier heel goed mee om te gaan!
Dat niet, als ze in de weg staan van een bepaald project bijvoorbeeld dan is kappen
ook een optie. Het is alleen anders als het om monumentale bomen gaat. Daar
moeten wij juist weer rekening mee hebben.
De veiligheid staat voorop
Er kunnen andere redenen zijn waarom ook gezonde bomen toch gekapt worden.
Ik vind dat bomen gekapt mogen worden als ze ongezond, onveilig
(verkeer,omvallen oid) of erg storend zijn (te groot voor plaats oid)
Ook als dit voor de veiligheid of voor bouwactiviteiten Noodzakelijk is.
Ook als het een onveilige situatie geeft
Ook als ze gevaar opleveren voor verkeer, huizen, omwonenden etc.
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Soms is er in het verleden een keuze in een boomsoort gemaakt die in de huidige
omstandigheden voor overlast zorgen. Dan is kappen met herplaatsen andere boom
een optie.
Soms kan het ook gevaar opleveren voor de omgeving. Dan is het beter deze weg te
halen.
Soms te veel overlast . Dan verwijderen
Soms telt een stuk veiligheid harder
Veiligheid staat voorop.
Willen we voor komende generaties voor gezonde grote bomen zorgen dan is
planten van bomen belangrijker dan behouden van bomen (vaak tegen elke prijs en
beter weten in)
Bomen die gevaar opleveren moet men kappen .voorbeeld. einde fietspad
broekhuizen melderslo is een gevaarlijke onoverzichtelijke situatie dus oversteek
maken iets verder of bomen kappen.is toch onzin dat na jaren voorbereiding nog
zulke fouten gemaakt worden .en verantwoordelijke wethouder de laan uit sturen
Bomen kunnen ook onacceptabele overlast veroorzaken.
Bomen mogen wat mij betreft ook gekapt worden indien de buurtbewoners flinke
hinder ontvangen van deze bomen. Dit hinder moet ook objectief vastgesteld
kunnen worden en onder de buurtbewoners moet een groot draagvlak zijn voor de
bomenkap.
Vaak geven bomen in de woonwijk overlast : kappen en evt. nieuwe poten
Wij hebben zelf veel last van een boom, maar die is ook monumentaal (privé) ! Bij
veel overlast moet deze gewoon gekapt kunnen worden!
Zeer mee oneens. Zie ook mijn toelichting bij vraag 7. Er kunnen hele goede
redenen zijn om gezonde bomen toch te kappen. Natuurlijk moet de afweging van
belangen zorgvuldig plaatsvinden en is (tijdige) communicatie hierover met
inwoners noodzakelijk
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3 ‘Omwonenden moeten altijd betrokken worden in de
besluitvorming over bomenkap’
In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?
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Dan zou moeten. maar vaak staat het besluit alvast en dat is dan jammer
De buurt/aanwonenden weten vaak meer over de situatie dan de uitvoerende
instantie
Dorpsraad is ook prima
E.e.a. zal zeker goed geinformeerd en de motieven moeten duidelijk zijn richting
omwonenden.
Ik heb begrepen, dat dit duidelijk niet gebeurd is. Toch wel stiekem allemaal !!
Je kunt zoveel protest voorkomen door duidelijk te communiceren. Er zijn genoeg
mensen die bomen erg belangrijk vinden.
Niet alleen omwonende maar ook bomen die aanzicht hebben binnen in de kern van
een dorp. Ook als ze "een half bos" in Sevenum kappen zogenaamd voor ruiter
paden mogen ze meer kenbaarheid aan geven
Ook al wordt er misschien anders beslist, omwonenden moeten wel in de
gelegenheid zijn geweest om hun mening te geven.
Voor de gemeente telt alleen economische belangen
Zeker voor zo'n ingrijpende bomenkap , zoals op de Venlose weg in Grubbenvorst .
Als het om monumentale bomen gaat die echt een plaats hebben in het landschap.
Bomenkap in tuinen vind ik nog wat anders: de meesten weten kennelijk niet dat
kleine bomen groot worden, zeker als je ze niet goed snoeit.
Beslissing?? Wel meenemen in het traject en vroegtijdig inlichten
Burgers mogen rustig inspraak hebben, echter..... zie vorige antwoorden op vragen.
Geef de omwonenden een kans om hun mening te uiten en kijk hier ook serieus
naar
Maar daarna wel een rationele en geen emotionele beslissing nemen!
Omwonende kunnen een bijdrage leveren door een andere zienswijze
Ook inwoners ligt er aan waar die bomen staan..
Tot op zekere hoogte. Wel betrokken, maar geen doorslaggevende stem

7

Neutraal





Als bomen weg moeten voor een nieuwe weg dan mag dat wel . Dat is ok . Vind ik .
Dan wordt het soms moeilijk om een boom gekapt te krijgen
Dit kan per geval verschillend zijn denk ik.
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Als het nodig is moet het gewoon gebeuren.
Als je geen eigenaar bent, moet je je er ook niet mee willen bemoeien tenzij het jou
grote schade kan berokkenen.
Als omwonenden bomen weg willen hebben omdat ze het maar lastig vinden om
bladeren hiervan in de tuin te krijgen zouden ze dus mee kunnen bepalen dat
bomen weg moeten, terwijl de bomen zelf heel belangrijk kunnen zijn voor "hogere"
doelen als vogelnestplaatsen en micromilieu. Mensen moeten zuinig zijn op bomen,
de longen van het landoppervlak, en die enkele kleine "nadelen" gewoon voor lief
nemen.
Dan kunnen soms echt belangrijke dingen niet door gaan omdat er iemand vind dat
een boom niet weg mag .
Ik vind zowiezo dat de burger veel te veel inspraak heeft op dit soort dingen , ook
wat vergunningen voor bedrijven betreft .
Mensen uit de stat gaan landelijk wonen , dan moeten ze ook goed vinden als er
bedrijven gebouwd worden , anders hadden ze in de stad moeten blijven en niet het
platte land kapot maken !!!
Er zijn altijd voor en tegenstanders. Dus zal je het nooit voor iedereen goed doen
Ik ga uit van een gedegen voortraject en een weloverwogen besluit van de mensen
die er over gaan. Niet iedereen hoef zich overal mee te moeien of overal van op de
hoogte gesteld worden. M.i. wordt het dan onwerkbaar om nog iets uit te voeren.
We zijn al zover doorgedreven op dit gebied in Nederland.
Lijkt mij overbodig. Mensen moeten hun gezonde verstand gebruiken. Je kunt je
burgers wel overal op willen informeren maar dan leest dit niemand meer...
Niet altijd
Omwonenden hebben geen neutrale kijk op het evt. kappen van bomen in hun
directe omgeving.
Soms staan ze in de weg waardoor ze gekapt moeten worden Soms zijn ze zo hoog
dat je bij elke storm bang bent dat hij omwaait dan kappen
Teveel meningen
Zij hebben meestal een gekleurd beeld en komen hierin geen neutrale beslissing
nemen
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Dan zijn het in een keer deskundigen. Daar zijn mensen voor opgeleid om die
beslissingen te beoordelen.
Niet worden betrokken in de besluitvorming: dat is in onze democratie anders
geregeld. Wel moeten zij vanaf het begin betrokken worden in de communicatie
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