24 februari 2020, Arnhem

Arnhemse Bomenbond

Trek het kapbesluit bos
Elderveld in !

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W gemeente Arnhem

Geachte leden van de Raad en het College van Burgermeester en Wethouders,
Aan alle kanten blijkt dat het besluit om de bomen van het bos aan de Wassenaarweg in Elderveld te
kappen niet goed is doordacht en leidt tot een blijvende vertrouwenscrisis tussen bewoners van
Arnhem en het gemeentebestuur.
In vijftig jaar tijd is de oorspronkelijk geplande bouwlocatie veranderd in een essentiële groenlocatie
voor de bewoners van Elderveld. Het stadhuis heeft niet van te voren nagedacht wat dat betekent!
Het bos heeft een belangrijke functie voor de kleine fauna en vogels in de wijk. Ook heeft het bos een
belangrijke functie voor de CO2 reductie en de opvang van fijnstof.
Het college heeft zich verplicht, dat de gekapte bomen “gecompenseerd” zullen worden door nieuwe
aanplant. Er is echter niet bij de gemeenteraad bekend hoeveel nieuwe bomen er geplant zullen
moeten worden en hoeveel dat de gemeente gaat kosten. De “compensatie” voor de kap van
honderden bomen betekent een zware wissel op de gemeentelijke financiën. Door het kapbesluit
van het stadhuis moeten er nieuwe bomen gekocht, nieuwe plantstroken met goede boomaarde
ingericht en zal de nieuwe aanplant vrij intensief onderhouden en water gegeven moeten worden.
Zoals bekend heeft de gemeente maar zeer weinig geld beschikbaar voor het planten van nieuwe
bomen. Veel lanen en beeldbepalende straten in de stad zijn al jaren niet aangepakt door het gebrek
aan geld om bomen te planten. Het is onbegrijpelijk beleid om een “natuurlijke gegroeid” bos 2700
m2 te kappen, terwijl er te weinig geld is voor de aanplant en onderhoud van nieuwe bomen in de
stad. Vorige week heeft u nog besloten dat in Arnhem spoedig meer bomen zullen moeten groeien!
Kortom, trek a.u.b. dit niet goed doordachte kapbesluit in en zoek met spoed een andere bouwlocatie of ander gebouw voor het geplande opvangcentrum. Laat het bos in Elderveld staan !
Voor ieder, ook voor u is dat veel beter.
Met hoogachting namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
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