
Groene stippen op de eikenbomen langs de Kanweg. 

Misschien heeft u ze ook wel gezien, om en om zijn veel eikenbomen versierd met een groene stip 
van het begin van de Kanweg bij Orvelte (of is dat het eind?) tot aan de Mantingerdijk. Alleen het 
dorp zelf is vrij van deze groene golf. Iemand had al geteld: 160 bomen van het viaduct tot de 
Wezuperstraat, de andere kant op zijn er zeker meer, misschien dus wel 400 bomen. Normaal zie je 
op bomen die op het lijstje van kappen staan een oranje of een witte stip, nu dus groen, misschien 
om je laten denken: groen = milieuvriendelijk. 

Niets is in dit geval minder waar: ze worden gekapt, alleen de bewoners van de Kanweg hebben een 
brief gekregen waarin staat dat de bomen gedund gaan worden omdat de kruinen elkaar zouden 
verdringen. Zeker meer dan 100 bomen die gekapt gaan worden waarvoor u en ik nooit een 
vergunning van de gemeente zouden krijgen als wij ze zouden willen verwijderen. Wist u, dat u zelfs 
geen dode boom mag weghalen zonder vergunning als deze dikker is dan 40 cm? ( zie Verordening 
Leefomgeving Houtopstanden Artikel 2:5Kapverbod deel 2 )  

Onbegrijpelijk in deze tijd van klimaatverandering, waarin wij wijzen naar die verschrikkelijke 
president van Brazilië die het hele regenwoud wil plat gooien, terwijl wij zelf niet eens een stel 
bomen kunnen behouden. 

Hoe kan dit nu gebeuren? Wie heeft hier vergunning voor gegeven en is er nog iets tegen te 
ondernemen? Je zou denken dat de antwoorden op de website van de Gemeente te vinden zijn. Bij 
de Bekendmakingen staan inderdaad alle kapaanvragen en eventuele afgegeven vergunningen,  
echter dit zijn aanvragen van u en van mij, van de burgers, niet van de gemeente. Bij wie moet je zijn 
om de aanvraag van de gemeente te bekijken? Bij de Provincie? Op de website is het zoeken naar 
een speld in een hooiberg en op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer! 
Misschien bij de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)? 

Jan van Ginkel, die het boek “Blij met Bomen” schreef, leek de aangewezen persoon om te vragen of 
bomen elkaar kunnen verdringen, dat doen ze in een bos toch ook? Hij mailde hierover: 

De vraag is echter of het erg is dat bomen elkaar verdringen. In het gemeentelijk beleid gaat 
men uit van bomen die hun kronen naar alle kanten toe kunnen ontwikkelen. Maar bomen in 
een rij kunnen prima hun kronen op elkaar afstemmen en in elkaar over laten gaan. Het gaat 
dus meer om visie en beleid dan om noodzaak van dunning. Een biologische of 
boomtechnische noodzaak van kap is er ook op termijn niet, tenzij bomen ziek worden en een 
gevaar voor het verkeer vormen. 

Een argument tegen de kap is dat er zich in de bermen een interessante paddenstoelenwereld 
heeft gevestigd en dat wortelstelsels van bomen in elkaar groeien. Daarbij helpen de sterkere 
bomen de zwakkeren met water en voeding. Dit is recent inzicht en nog lang niet 
doorgedrongen tot de kapgrage gemeente. 

Dorpsbelang gevraagd of zij weten hoe dit gaat met kapvergunningen. De voorzitter vertelde me dat 
vorig jaar zoiets dergelijks zich ook had voorgedaan bij de Kanweg aan de andere kant van de 
Middenraai. Bewoners  zijn hier toen ook achteraan gegaan, inwoners zijn toen niet geïnformeerd 
door de gemeente en er werden 38 bomen geveld zonder vergunning. Volgens de woordvoerder 
Miriam Fokkema: ,,In zo’n geval hoeft er normaliter alleen een melding naar de provincie te gaan. 
Maar zelfs dat was nu niet nodig omdat het alleen om uitdunning gaat, al is er over de 
werkzaamheden wel contact geweest met de provincie.” Dus mensen als je bomen wil kappen: 
gewoon zeggen dat het om uitdunning gaat, geen vergunning nodig! 



 

Als je de eenzame bomen ziet aan de overkant van de Middenraai, vraag je je af of zij een storm 
kunnen weerstaan. 

Gemaild naar de gemeente en contact opgenomen met Rudie Weima (GroenLinks) van de commissie 
Ruimte en Groen: 

” Op dit moment zijn bomen in onze gemeente vrijwel onbeschermd door gaten in de 
regelgevingen. Wij hebben deze situatie geagendeerd voor een komende vergadering in De 
commissie Ruimte en Groen. We kunnen deze casus ook wel meenemen. Het stoort ons heel 
erg het gemak waarmee bomen verdwijnen.” 

Maar wie heeft deze vergunning dan aangevraagd en bij wie? Bij de gemeente zelf of bij de 
Provincie? Is er überhaupt wel een vergunning aangevraagd? Of is het alweer slechts een 
uitdunning? De brief, die de bewoners hebben gekregen dit keer, was alleen een mededeling, 
nergens vermeld of en waar je bezwaar kan maken, wel dat je bij vragen contact kan opnemen met 
dhr. Gerdo Nijman. De brief gedagtekend 2 september en begint dat ze deze maand (september) 
beginnen met dunnen, wat zou ze tegenhouden? Het is nu oktober. 

Dus toen de provincie gevraagd en het antwoord was gericht aan de gemeente: 

Beste meneer/mevrouw 
 
Wij ontvingen onderstaande melding betreffende het kappen van eikenbomen aan de Mr. J.B. 
Kanweg. 
Deze locatie is niet in beheer van de provincie Drenthe. 
Kunt u de melding verder oppakken? 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Annie Bakker 
Coördinator Meldingen BWV 
Provincie Drenthe 

 
Dus toch de gemeente. Toevallig stuit ik op “Beleidsregels omtrent het kappen van waardevolle 
bomen” Hierin staat dat de gemeenteraad m.i.v. 1 juli 2008 ervoor heeft gekozen om het 
kapvergunningenstelsel te vereenvoudigen en slechts een kapvergunningplicht in te stellen voor die 
bomen die door het college zijn aangewezen als waardevolle boom. Dat is handig, je stelt zelf dat de 
bomen niet waardevol zijn, dus je mag zo maar kappen. De bomen in uw tuin zijn natuurlijk erg 
waardevol. Er zijn criteria opgesteld waaraan de boom moet voldoen om waardevol te zijn.  

Ondertussen heeft Jan van Ginkel een deel van het traject bekeken. Het valt hem op dat ook oude(re) 
bomen een stip hebben, alsof iemand blind heeft lopen aftellen. De bomen zijn voor het overgrote 
deel kerngezond een enkeling heeft schade waarbij opvalt dat sommige daarvan géén stip hebben. 
Het totaal aan stippen is verbijsterend en alleen te verklaren vanuit papieren uitgangspunten: 
dunnen om kronen de ruimte te geven. Nogmaals, vanuit de bomen gedacht is dit een onnodige 
exercitie die, als zij ook de stobben gaan uitvrezen, onnodige onrust in de bodem en wortelstelsels 
van de overgebleven bomen zal veroorzaken. 



 

Hij stelt voor om gebruik te gaan maken van het spreekrecht, maar ook om de bewoners te 
raadplegen wat zij willen. 

Wat het spreekrecht betreft kreeg ik van Rudie Weima het volgende antwoord: 

Spreekrecht kan zeker en lijkt me ook een heel goed idee. Volgende week 14 oktober is de 
commissie ruimte en groen. Je kunt je aanmelden via de Griffie. Dan kun je in 5 minuten je 
verhaal doen maar daarna kunnen de commissie leden vragen stellen en kun je die uitgebreid 
beantwoorden. Ik kreeg zelfs van een VVD raadslid al melding dat hij dit wel erg rigoureus 
vond. Je zou maar zo gelijk kunnen hebben en dat hier vanuit een soort automatisme 
gehandeld wordt zonder daadwerkelijk begrip van bomen. 

14 oktober, dus volgende week donderdag al! Wel erg kort dag en als deze S&O in jullie bus ligt 
mogelijk al geweest! Je zou natuurlijk een maand kunnen wachten om eerst te kunnen 
inventariseren wat jullie als bewoners nu willen. Maar de kans dat de bomen dan al het loodje 
hebben gelegd is wel erg groot. Dus wel naar de commissievergadering gaan en gebruik maken van 
het spreekrecht en aangeven dat we later zullen doorgeven wat de ideeën zijn omtrent deze kap van 
bewoners van Witteveen  m.n. die aan de Kanweg wonen. 

En nu, wat willen jullie als bewoners? Soms staat een boom wel erg dicht bij de oprit die het uitzicht 
belemmert en daardoor gevaarlijke situaties kan opleveren als je de weg wil oprijden, met 
ongelukken tot gevolg. Of een boom neemt erg veel licht weg, maar bedenk dat deze oplossing maar 
tijdelijk is, door de groei worden deze lichte plekken weer snel gevuld met bladeren. Ik kan me ook 
voorstellen dat een grote boom bij de oprit door zijn wortelstelsel de bestrating optilt.   

Graag zou ik een lijst willen maken met al jullie wensen en ideeën omtrent deze bomenkap 
(voorstander, tegenstander of neutraal). Wil je dat een boom weggehaald gaat worden, geef dan aan 
om welke boom dit gaat (adres) en waarom. 

Om het laagdrempelig te houden kunnen jullie mij een mail sturen met jullie mening hierover of een 
brief in mijn brievenbus, ik ben benieuwd, ook of iemand contact heeft opgenomen met Gerjo 
Nijman. 

Karen Pelder 
Bosweg 11 
karenpelder@gmail.com 
 
p.s deze brief zal ook op de Website van het Dorp Witteveen geplaatst worden en daardoor eerder te 
lezen.  
p.s.ps. Heeft iemand de schematische weergave wat dunning precies inhoudt nog? Deze was als 
bijlage bij de brief gedaan. 

 

 

 



 


