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Geacht college van B&W en raadsfracties, 
 
In het kader van het Omvormingsplan groen en de bomenkaart vestigen wij uw 
aandacht op een aantal punten. Wij zijn niet geïnformeerd dat de bomenkaart in 
oktober klaar was, zoals wel door de dorpencoördinator is toegezegd. Daar kwam 
wij bij toeval achter, maar toen stond de kaart al online. Ook de afspraak dat de 
gemeente met Dorpsbelang en de inwoners overleg zou hebben vóór 
daadwerkelijke kap is de gemeente niet nagekomen. Aan de Bugel zijn 
bijvoorbeeld al zonder enige vorm van overleg 4 bomen gekapt.  
   
Wij hebben aan de hand van de bomenkaart met deskundigen een rondgang 
door het dorp gemaakt om te zien waar gekapt wordt en welke bomen. De schrik 
was groot. Maar liefst 61 bomen (en dat in slechts een paar straten) staan 
ingekleurd om gekapt te worden. Zelfs in het nieuwe deel van het dorp (Bugel, 
Haskertille en Pipegaal) waar de bomen pas een paar jaar geleden zijn geplant. 
Dit is toch kapitaalvernietiging? Van de 61 bomen zijn slechts 3 bomen ziek, 
waarvan 2 kastanjes bij het dierenparkje.  
 
Welke bomen het stempel kappen hebben gekregen en waarom ontbreekt alle 
logica. Aan veel prachtige bomen mankeert niets; gewoon willekeur vanwege een 
onzinnige bezuinigingsmaatregel. Vrijwel overal staan de bomen vrij, dus ook de 
kruinen raken elkaar niet. Een goed voorbeeld zijn de drie eiken aan de Pipegaal, 
aan het water. Krachtige stoere, beeldbepalende bomen. Ook bij twee bomen bij 
de sloot achter het kerkhof kun je grote vraagtekens zetten over kap. De vraag 
dringt zich dan ook op hoe uw bomenmedewerkers vanuit zijn auto door het 
zijraampje met de laptop op schoot heeft kunnen beoordelen wat er aan de 
bomen mankeert waardoor kap noodzakelijk is.       
 
Deze grootschalige kap doet het straatbeeld beslist geen goed en dat is zacht 
uitgedrukt. Bij de Bugel wordt dat na één blik duidelijk. Na de kap van 4 bomen 



staat aan elk van de drie perken nog één boom, waardoor er onbalans is. 
Deskundigen hebben destijds toch met visie een groenplan ontworpen met aan 
beide kanten van het perk een boom. Dit beeld toont de bomenkaart in veel 
meer straten in het dorp. Juist balans in de bomenplant zorgt voor een 
evenwichtig straat- en dorpsbeeld.  
 
Vorige week was de week van ‘Trees for All’ waarin aandacht is gevestigd op het 
planten van bomen in het kader van een duurzame wereld. Ook bij u moet 
bekend zijn dat bomen belangrijk zijn om CO2 te reduceren. Een hot item, in de 
(landelijke) politiek en op wereldniveau. Ook de klimaattop in Parijs die maandag 
30 november is gestart, staat in het teken van duurzaamheid en een betere 
klimaatbeheersing. Ook bomen spelen daarin een belangrijke rol. Overal worden 
bomen geplant voor een groener Nederland en een groenere wereld. Dan kan het 
toch niet zo zijn dat de gemeente De Fryske Marren duizenden bomen kapt. Zie 
onder andere www.milieudefensie.nl/klimaattop-parijs of www.europa.nu.   
 
Bomen zijn zoveel meer dan een stam, takken en bladeren. Ze zorgen voor 
zuurstof, wateropvang, reduceren CO2, vangen fijnstof, dempen geluid en 
voorkomen hete auto’s en huizen in warme zomers. Maar ze zijn ook enorm 
belangrijk voor insecten en vogels. In twee bomen die op de kap-nominatie 
staan, hebben bijvoorbeeld in het voorjaar uilen een nest en leren de jongen van 
boom naar boom vliegen. Bovendien is een groene leefomgeving ook belangrijk 
voor de gezondheid van de mens.    
         
Als Dorpsbelang verzoeken u daarom met klem om af te zien van deze onnodige 
bomenkap.  
   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Dorpsbelang Oudehaske 
 
 
 
 
A.T. Stielstra 
secretaris 
 


