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Onderwerp: Bijzondere maatregelen i.v.m. essentaksterfte.

Geacht College,

Ook  onze gemeente wordt geconfronteerd met de dramatische gevolgen van de alom heersende 
essentaksterfte. Het NPZ waardeert het bijzonder, dat zij al in een vroeg stadium door de 
gemeente bij deze problematiek betrokken werd en dat er zodoende meegedacht kon en kan 
worden met de wijze van aanpak, de ideeën over de herplant e.d. Nogmaals erg fijn!

Toch maakt het NPZ zich nog wel zorgen over de – onvermijdbare – grootschalige kap van (8000!) 
essen. Hierdoor neemt het aantal (volgroeide) bomen in onze stad aanzienlijk af.
Deze afname heeft vanzelfsprekend verschillende neveneffecten. Zo zal door de afname van zo’n 
groot aantal bomen de (Zwolse) capaciteit om d.m.v. bomen CO2 om te zetten en de afvang van 
fijnstof dienovereenkomstig minder worden. 
Tevens is er een gevolg voor vogels, insecten, vleermuizen e.d. , maar ook t.a.v. de hittestress en 
de opname van water.

Het NPZ pleit er voor om deze gevolgen en neveneffecten zo veel mogelijk te beperken.
Hoewel dit niet in alle situaties mogelijk zal zijn, zou het NPZ graag zien dat er a.h.w. een tijdelijk 
“moratorium”  zou worden ingesteld voor de kap van andere , niet zieke, bomen. 
Alle bomen die niet noodzakelijkerwijze gekapt moeten worden, zouden de komende tijd gebruikt 
moeten worden om de nadelige gevolgen van de grootschalige kap van essen enigszins te 
compenseren. Dit lijkt ons van belang voor onze hele stad, zowel voor de mens, maar zeker ook 
voor de fauna.

Wij verzoeken de Gemeente met klem deze handelswijze toe te passen op de gronden/terreinen, 
die eigendom zijn van de gemeente. Tevens zouden wij het toejuichen, wanneer er ook een 
duidelijk afremmend beleid gevolgd zou worden m.b.t. het verstrekken van kapvergunningen (ook 
t.a.v. particulieren en andere overheidsorganisaties) voor die situaties, waarin dit niet perse 
noodzakelijk is.

Het NPZ spreekt de hoop en verwachting uit, dat u deze suggestie welwillend oppakt.

Met vriendelijke groet,
namens het NatuurPlatformZwolle,

Hans de Graad, voorzitter 
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