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Onderwerp:  zorgen bomenkap essen vanwege essentaksterfte 
 
Geacht college, 
 
Stichting Het Wantij heeft met stijgende verbazing de notulen gelezen van de commissie Fysiek d.d. 
16 oktober, waarin ambtenaren het beleid van de gemeente uiteenzetten ten aanzien van bomenkap 
in Dordrecht. Daar werd aan de raadsleden duidelijk gemaakt dat de gemeente Dordrecht bijzondere 
inspanningen verricht in samenwerking met diverse buitengewoon  deskundige partners in het land 
en bijvoorbeeld mee heeft gewerkt aan het opzetten van een landelijk protocol voor het monitoren 
van boomziekten. 
Aan inbreng van andere partijen heeft het college, aldus wethouder Stam, dan ook geen behoefte. 
Ook niet van de inbreng van Stichting Het Wantij…. 
 
U vermeldt een percentage van 65% van de 8000 essen die ziek zouden zijn. Wij maken ons, ondanks 
de door u gesuggereerde volstrekt absolute deskundigheid, grote zorgen over uw keuze voor een zeer 
grootschalige kap verspreid over 10 a 15 jaar. Het jaarlijks budget van 300.000 heeft u zelfs al, zonder 
nadere uitleg of enige discussie, via de onlangs aangenomen begroting weten zeker te stellen.  
 
Stichting Het Wantij heeft informatie ingewonnen over de essentaksterfte en de mogelijk te nemen 
maatregelen. Uit deze informatie van deskundigen is uit niets gebleken dat dergelijk radicale 
maatregelen die de gemeente Dordrecht wil nemen, het kappen van minimaal  5000 essen, 
(minimaal omdat er waarschijnlijk ook veel gezonde essen op de nominatie staan om te worden 
gekapt, zie verder), gebaseerd is op wetenschappelijke bewezen feiten. 
 
Stichting Het Wantij vindt het zeer noodzakelijk dat de gemeente inzicht geeft in haar plannen en de 
onderbouwing daarvan.  
 
De Stichting wil graag vernemen hoe u bent gekomen tot de constatering dat er meer dan 5000 zieke 
essen zijn en acht het daarbij van belang te vernemen in welke mate de ziekte aanwezig zou zijn bij 
welk percentage van de bomen en op welke locaties. Het gaat dan om de indeling in alle categorieën 
van een lichte aantasting, dus alleen wat verdorde bladeren en/of takken, tot volledige aantasting 
zoals van de stam.  
 
Voor de Stichting is het helder dat er gekapt moet worden als er sprake is van onveilige situaties of 
van besmettingsgevaar. Het blijkt echter dat er voor essen in de stedelijke omgeving niet bewezen is 
dat de bomen elkaar besmetten. Dat mag dus geen reden zijn om zieke exemplaren preventief te 
kappen. 



Daarnaast heeft de Stichting vernomen dat de discussie binnen het ambtenarenapparaat van de 
gemeente is gevoerd om ook gezonde exemplaren te kappen als het gewenste beeld, van 
bijvoorbeeld essen in een rij, wordt aangetast door het kappen van 20, 40, of 50% zieke exemplaren. 
Het, in dit geval vanwege het beeld, kappen van gezonde bomen is voor de Stichting niet acceptabel 
en kan onzes inziens ook volgens de eigen APV en volgens landelijke wetgeving niet door de beugel. 
 
Het is ons gebleken dat ook raadsleden niet op de hoogte zijn van de ins en outs van uw 
voorgenomen radicale plannen. Er is dus een post voor bomenkap in de begroting opgenomen en 
aangenomen op een wijze die volgens ons niet behoort. 
 
Tenslotte vraagt de Stichting zich af waarom het college uitvoering van het landelijk protocol, 
waaraan de gemeente Dordrecht zelf mede vorm heeft gegeven negeert. Het protocol heeft als doel 
het verloop van de ziekte te monitoren, zodat er landelijk kennis opgedaan kan worden die voor 
bestrijding van belang is. Door het radicaal en massaal kappen van alle zieke exemplaren wordt 
monitoring van het verloop van de ziekte onmogelijk. 
 
De Stichting verzoekt u dringend uw plannen en de criteria voor de voorgenomen kap binnenkort 
nader uiteen te zetten, de discussie hierover met de Stichting en raadsleden  uitputtend aan te gaan  
en onze in deze brief opgeworpen vragen te beantwoorden en te reageren op de door ons vermelde 
standpunten. 
 
In afwachting hiervan verzoekt de Stichting u geen essen te kappen. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens het bestuur, 
C. Goosen, secretaris 
 
Cc raadsleden commissie Fysiek 
 
 
   
 
          
         
 
 
 
 

 


