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02-05-2019

Geachte lezer,

Ik woon al meer dan 40 jaar in Leusden en ben blij in een groene gemeente te wonen.

De laatste jaren worden er erg veel woningen gebouwd en ingebreid. Ik begrijp dat de Provincie hier 

mede verantwoordelijk voor is en dat er veel mensen zijn die een woning nodig hebben, maar toch 

maak ik hierbij een kanttekening.

Bij het bouwrijp maken en plaatsmaken voor nieuwe woningen, worden de (oudere ) bomen vaak 

rücksichtslos gekapt. Vaak word ik hierdoor verrast. Er wordt soms al gekapt voordat iets in de 

gemeenteraad is behandeld (bijvoorbeeld ‘natuurterrein” bij van der Valk, en nieuwbouw bij 

Lisidunahof). Sinds er geen kapvergunning meer nodig is voor vele bomen, wordt er bij particulieren 

ook veel verwijderd. 

Ik begrijp dat de natuur soms moet wijken, maar ook bij vele andere bouwprojecten lijkt het er op 

dat er geen enkele moeite wordt gedaan, om ook maar een enkel exemplaar te behouden.

Zoals u wellicht weet (zie ook de bijlagen) zijn bomen heel erg belangrijk voor:

 De zuurstofproduktie en dus voor ons eigen voortbestaan!

Eén grote beuk levert voldoende zuurstof per jaar voor 7 mensen. Als je die boom kapt, dan 

moet je ongeveer 1600 kleine bomen hiervoor terugplanten!!

 De CO2 opname, vormen van een geluidsbarrière, temperatuur- en vochtregulatie (denk aan 

de droge zomers!) en verwijderen van fijn stof. Een grote boom kan bijvoorbeeld 50% van 

het fijn stof uit de lucht wegvangen.

 Diversiteit aan insecten en het gebruik van de vruchten en zaden door allerlei dieren en de 

mens.

 Het welzijn van mensen (oa minder ziektedagen, beter concentratievermogen, psychisch 

welbevinden etc.).

Mijn vragen/overwegingen voor u zijn derhalve:

1. Probeer zo veel mogelijk grote bomen te sparen bij bouwprojecten en doordring de 

aannemers hiervan!

2. Start een gemeentelijke voorlichtingscampagne over het belang van bomen (ook in eigen 

tuin). Veel mensen vinden bomen alleen maar lastig (schaduw, rommel van de blaadjes etc.) 

Zonder bomen is er echter voor de mens geen leven mogelijk.

Wellicht kan de Groene Belevenis een rol spelen bij de voorlichting hierover, maar het zou 

veel breder moeten worden opgepakt.

Ik hoop dat u even naar de bijlagen kijkt en mede daardoor iets meer oog zult hebben voor (het 

belang van) bomen in onze gemeente en bomen een grotere rol laten spelen bij beslissingen die 

mede door u in de gemeente Leusden genomen worden!

Met vriendelijke groet,


