Publieke raadpleging onder de inwoners van Lansingerland
over bomenkap in het recreatiegebied Rottemeren
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Samenvatting
Bomenkap in recreatiegebied Rottemeren
Op vraag "1 Bent u op de hoogte dat er in recreatiegebied Rottemeren diverse bomen op de planning
staan om gekapt te worden?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja, via (sociale) media". 23%
van de respondenten antwoordt: “Nee, ik weet niks van een bomenkap”.
Op stelling "2 “De geplande bomenkap moet doorgezet worden”" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 87% van
de respondenten: "Ik vertrouw op de experts op het gegeven advies".
Op vraag "2.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 52%
van de respondenten: "Ik vind de bomenkap een ecologisch drama voor de natuur".
Op stelling "3 ‘Het is goed dat er besloten is om schouw te houden’" antwoordt in totaal 87% van de
respondenten: "mee eens". In totaal 1% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 100%
van de respondenten: "Toelichting:".
Op stelling "4 ‘Er moet ook op de Merenweg en de Limiettocht een onafhankelijk onderzoek komen
door een boomspecialist’" antwoordt in totaal 81% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal 8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%)
is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "5 U krijgt de gelegenheid om Staatsbosbeheer een tip te geven over de bomenkap in het
recreatiegebied Rottemeren, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 50% van de respondenten: "Tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLansingerland, waarbij 171 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Bomenkap in recreatiegebied Rottemeren
De bomenkap in recreatiegebied Rottemeren houdt de gemoederen de laatste tijd bezig.
Meerdere partijen zijn bij de discussie rondom de bomenkap betrokken.

1 Bent u op de hoogte dat er in recreatiegebied Rottemeren
diverse bomen op de planning staan om gekapt te worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=170)
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Op vraag "1 Bent u op de hoogte dat er in recreatiegebied Rottemeren diverse bomen op de planning
staan om gekapt te worden?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja, via (sociale) media". 23%
van de respondenten antwoordt: “Nee, ik weet niks van een bomenkap”.

Ja, via een andere weg, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanplakbiljet in het bos
Belangenverstrengeling
Ben dagelijks in het Lage Bergse Bos
Berichtgeving in huis aan huisbladen
Borden in het Hoge-Bergschebos
Bordjes in het bos
Bordjes in het gebied zelf, communicatie in de krantjes
Buurt
Dat zie je als je er loopt
De Heraut
De heraut, Hart van Holland
De plaatselijke krant
Door er langs te rijden op fiets
Er zijn er al gekapt
Gelezen en zelf gezien
Gezien (2x)
Hardloopvereniging
Hardlopen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb het gezien
Ik heb het zelf gezien
Ik kom er regelmatig
Ik rij er langs
Ik tijd er af en toe langs
Ik wandel en fiets in recreati gebi d Rottemeren
In de lokale krant, hart van Holland.
Kennissen en familie
Krant (2x)
Lokale krant
Nieuws
Omdat ik het gezien heb
Pamfletten in het bos zelf
Politiek
Regionale krant
Via de mensen die ik spreek
Voorlichting aanleg tunneltracé
Wandelen daar regelmatig
Wandelen door het gebied
Zelf gezien (2x)
Zien en in de krant

Toelichting
•
•

Alleen in het Bergse Bos wist ik.
Ik vind het niet juist dat Staatsbosbeheer belang heeft bij de verkoop van hout van oudere
bomen.
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Aan de rand van het recreatiegebied tegen de grens met Rotterdam zijn inmiddels alle
bomen gekapt in verband met de aanleg van het nieuwe rijksweggedeelte A16. Elders in het
recreatiegebied worden ook bomen gekapt.
De oorzaak is de Essentaksterfte, waardoor ongeveer 90% van de essen ziek en niet meer te
redden zijn. Hierdoor kunnen de essen een gevaar zijn voor de recreanten in het gebied.
Daarnaast worden ook andere bomen gekapt in verband met achterstallig onderhoud dat nu
wordt ingehaald. Volgens Actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ zijn het wel erg veel
bomen die op de planning staan om gekapt te worden.
Inmiddels is door Staatsbosbeheer al veel nieuwe aanplant gedaan.

2 “De geplande bomenkap moet doorgezet worden”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=156)
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Op stelling "2 “De geplande bomenkap moet doorgezet worden”" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Mee eens

•
•

Neutraal

•
•

Er moet echter wel goed overwogen worden of alle bomen die niet de essenziekte
hebben (maar wel op de planning staan om gekapt te worden) ook daadwerkelijk
gekapt moeten worden.
Ik vind het goed dat recreanten worden beschermd tegen vallende bomen die ziek
zijn. Ik vind het alleen erg onhandig dat dit samenvalt met achterstallig
onderhoud. Ik vind het bos veel mooier als je gefaseerd aanplant in plaats van
alles in 1x.
Alleen als bomen ziek zijn of een gevaar zijn voor de omgeving
Als enkel het noodzakelijke gekapt wordt en vervangen wordt voor nieuwe
aanplanting, zie ik geen bezwaar.
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•
•
•

•

Mee
oneens

•
•
•

•
•
Zeer mee
oneens

•
•

•
•
•

•
•

•

Weet niet

•

Als er ècht mooie bomen worden teruggeplaatst, met mee ruimte en licht
ertussen: prima!
Als het gevaarlijk wordt, moet het worden doorgezet. Maar ik ben wel voor
nieuwe aanplanting!
Mijn uitgangspunt is dat Staatsbosbeheer weet waar ze mee bezig zijn. Wat is het
belang van Staatsbosbeheer om bomen te kappen?
Als er een tegengesteld belang voor Staatsbosbeheer is, is het goed om SBB zo nu
dan te controleren door een onafhankelijke instantie.
Wat ziek is moet weg en wat nodig is voor een gezond bos moet gedaan worden.
Maar ik snap de sentimenten wel, het oogt wel erg kaal allemaal. En zeker een
aantal beeldbepalende bomen (Merenweg bijv), dat gaat me wel aan mn hart als
die gekapt zouden worden.
Bomen niet onnodig weghalen
Bosonderhoud is nodig maar wel weloverwogen. Kan ook gefaseerd over
meerdere jaren zoals het niet onderhouden ook is gedaan.
Ik vind dat wethouder Fortuyn een zeer arrogante houding aanneemt in dit
proces. Ik vind dat die moet openstaan voor commentaar en kritiek en mogelijk
oplossingen. Uit de media verneem ik dat hij gewoon z'n gang gaat. Er zullen best
bomen zijn die ziek zijn, die moeten eruit. Maar dat betekent genuanceerd beleid
en daar zet ik mijn vraagtekens bij.
Je kan ook te veel bomen kappen
Voor verjonging te begrijpen maar deze kaalslag is overbodig en lomp
Deze geplande bomenkap is veel té rigoureus.
Echt schandalig hoe ontiegelijk veel bomen er gekapt worden om diverse
(zogenaamde) redenen. Het duurt tientallen jaren voor de nieuwe bomen zover
volgroeid zijn dat ze de lucht weer kunnen zuiveren. En dan komt er ook nog eens
een luchtvervuilende snelweg door dit gebied. Iedereen is gek geworden.
Er worden inderdaad overdreven veel bomen gekapt. Ik geloof niet dat die
allemaal ziek zijn. De nieuwe aanplant is helaas niet gevarieerd, zoals was beloofd.
Ik zie hele stukken met allemaal populieren....
Er zijn al veel teveel gezonde(!) bomen gekapt!!
Er zijn niet alleen zieke Essen gekapt maar ook bomen die gezond waren, de kap is
onzorgvuldig uitgevoerd, gewoon kaalslag zonder respect voor gezonde bomen.
Na de harde wind van vorige week zijn er bomen omgewaaid die door de kap nu
de volle laag kregen. Nu vormen bomen die plotseling vol in de wind staan een
gevaar op voor recreanten. Bovendien, door de jaren heen zijn er veel bomen
(geen Essen) omgewaaid zonder dat ze enig gevaar vormden voor de recreanten.
Dat gebeurd nou eenmaal weleens in een bos.
Essen kappen prima maar er wordt veel meer gekapt dan alleen essen!
Ik krijg de indruk als ik de artikelen lees, dat er bomen gekapt worden omdat er
een kans bestaat dat ze ziek gaan worden.
en dat is natuurlijk onzinnig. Ook wordt er al gekapt voor wegaanleg en zo. We
moeten zuinig zijn op onze natuur.
Veel te veel bomen. Kappen naast een voetpad oid is prima maar laat de natuur
zijn gang gaan waar geen mensen lopen.
Bomenkap komt wel erg toevallig met de aanleg van de snelweg. Zo kan je de kap
niet geloofwaardig verkopen aan het publiek.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=46)
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 87% van
de respondenten: "Ik vertrouw op de experts op het gegeven advies".

Toelichting
•

Als de gemeente het niet doet en er gebeurt wel iets, weet je dat iedereen gaat vingerwijzen
naar de gemeente. Waarom hebben ze geen onderhoud gepleegd. Dus daarom is het goed om
zieke bomen te kappen.
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2.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 52%
van de respondenten: "Ik vind de bomenkap een ecologisch drama voor de natuur".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alleen echt zieke bomen verwijderen
Eerst onafhankelijk onderzoek
Er moet een doordacht plan komen dat afgestemd is en goedgekeurd door Rotta
Er worden te veel bomen tegelijk gekapt, waarom kan dat niet wat meer over de jaren
verdeeld worden?
Heel de boomkap is een drama. Als bomen ziek zijn kun je ze weghalen maar de manier
waarop het nu gebeurd is schandalig en diep triest.
Het is minder prettig in het bos, ik vind dat alleen de bomen gekapt mogen worden die ziek
zijn .
Ik ben niet overtuigd dat er 1 op 1 gecompenseerd wordt
Ik had het gefaseerd gedaan want hierdoor is het niet zo'n vreselijke kaalslag
Ik heb het idee dat het niet tegelijk hoeft maar ook gefaseerd kan.
Klimaatverandering
Laat de natuur zijn gang gaan zolang er geen gevaar bestaat voor de mensen die in het bos
wandelen
Slecht voor de luchtzuivering en zo ontzettend jammer van de natuur.
Staatsbosbeheer bepaald en verdiend aan de kap. Dat is per.definitie een onacceptabele
manier van werken
Staatsbosbeheer zit wel eens vaker mis.
Volgens de informatie in de petitie/van de actiegroep worden er ook heel veel bomen gekapt
waarvan dat niet nodig is. Als dat echt zo is, dan ben ik tegen. We hebben al zo weinig groen in
de omgeving, in het park in berkel alleen een paar bomen die keurig recht in rijtjes staan.. het
is zo zonde.
Voor de verschedenheid van bomen in soort en leeftijd is het goed te behouden wat
verantwoord is.
Wat ziek is eruit, bomen die gezond zijn laten staan
Zie boven (2x)
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Toelichting
•
•
•
•
•
•

Complete waanzin in Nederland, dat alles geregeld moet worden. Laat een bos zijn gang gaan
zonder steeds menselijk ingrijpen. Plaats bij ingang bord met vermelding" Betreden op eigen
risico." Scheelt tienduizenden bomen en veel CO2 opname.
Echt bedacht door mensen achter hun bureau.
Ik ben tegen het verbranden van gezond hout in verband met Klimaatverandering.
Onderstaande toelichting vind ik zeer acceptabel. Een onafhankelijk deskundige kan goed
onderscheid maken tussen zieke bomen die een gevaar vormen en bomen die kunnen blijven
staan.
Stelletje horken zijn bezig
Wij hebben ook een Es in de tuin die ziek is, we hebben er een deskundige gehaald, de nodige
takken zijn gesnoeid. Zijn woorden "ziek wil niet zeggen dat hij doodgaat of gevaarlijk is" is
hier ook van toepassing.
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De bomenkap stond op 7 mei jl. op de agenda bij de Commissie Ruimte van de gemeente
Lansingerland waar naast vertegenwoordigers van Leefbaar 3B, VVD, CDA, WIJ
Lansingerland, CU, D66, GroenLinks en PvdA, ook de heer Van der Meer namens
Staatsbosbeheer en Tineke van der Knaap als inspreker van actiegroep ‘Stop de bomenkap
Lansingerland’ aanwezig waren.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten om een schouw te houden door een onafhankelijk
boomexpert. Tijdens de schouw wordt bekeken of de ‘gestipte’ bomen echt ziek zijn of dat er
alsnog bomen behouden kunnen worden. In augustus wordt de rondgang met actiegroep
‘Stop de Bomenkap Lansingerland’, Staatsbosbeheer en politici gemaakt door een gedeelte
van het gebied.

3 ‘Het is goed dat er besloten is om schouw te houden’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=164)
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Op stelling "3 ‘Het is goed dat er besloten is om schouw te houden’" antwoordt in totaal 87% van de
respondenten: "mee eens". In totaal 1% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Dan zien de vertegenwoordigers ook eens in het echt wat ze aanrichten ipv alleen
vanachter hun bureau
Het is goed dat Staatsbosbeheer gecontroleerd wordt op steekhoudende
argumenten.
Het toont dat bewoners serieus worden genomen
Ik heb heel veel bomen met stip gezien waarvan ik mij afvraag wat er dan mis mee
is. Een onafhankelijk onderzoek zou de burger gerust moeten stellen dat er niet te
veel wordt gekapt.
Mee eens om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen.
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Mee eens

•
•

Mee
oneens

•
•

Dit kost wel extra belastinggeld, maar als deze onduidelijkheid nog niet voldoende
opgehelderd is, veel mensen bezig houden en een eenduidig antwoord geeft over
hoe dit probleem op te lossen; Mee eens.
Maar wel te laat voor het gedeelte in de Rottemeren in Bleiswijk
Er was al eerder een dergelijke schouw gedaan en er is altijd duidelijk
gecommuniceerd vanuit experts wat de planning is en waarom. Daar heeft de
raad toen ook gewoon mee ingestemd.
Het zou niet nodig moeten zijn om elke boom die SBB wil kappen eerst ook
bekeken moet worden door een onafhankelijk expert. Ik ben niet bekend met het
feit dat SBB een belang heeft bij extra kap.
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3.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling? (n=2)
Toelichting (100%):
•
•

Er was al eerder een dergelijke schouw gedaan en er is altijd duidelijk gecommuniceerd vanuit
experts wat de planning is en waarom. Daar heeft de raad toen ook gewoon mee ingestemd.
Ik heb vertrouwen in SBB. Als alles wat SBB doet gecontroleerd moet worden door een
onafhankelijke instantie is het einde zoek. Alleen als er een strijdig belang is (als SBB belang
heeft bij grotere kap) heeft het zin om hier een scherper toezicht op te houden.
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Naast actiegroep ‘Stop de Bomenkap Lansingerland’ zijn ook tuinbouwondernemers en
bewoners aan de Wilgenlei in Bleiswijk een petitie gestart tegen de bomenkap langs de
Merenweg en de Limiettocht. Zij maken zich zorgen over de gevolgen bij harde wind en
storm. De hoge bomen dienen als windbreker bij harde wind en storm voor de glastuinbouw.

4 ‘Er moet ook op de Merenweg en de Limiettocht een
onafhankelijk onderzoek komen door een boomspecialist’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "4 ‘Er moet ook op de Merenweg en de Limiettocht een onafhankelijk onderzoek komen
door een boomspecialist’" antwoordt in totaal 81% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal 8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%)
is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•

Er moet op een verantwoorde manier gesnoeid en gekapt worden.
Graag zie ik ook een advies betreffende de enorme uit de kluit gegroeide
kolossen in de schumannstraat achterzijde oostersingel dit is niet meer normaal
er is nog nooit iets aan gedaan de laatste 25 jaar
In het hele gebied moet een ecoloog kijken naar de plannen en moet er gekeken
worden naar de noodzaak van de kap
Je kunt als gemeente de risico's bespreken met de tuinders, en wellicht gefaseerd
vervangen als de tuinders ook de risico's accepteren van een te late boomkap.
Mee eens om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen
Minimale kans, dat een boom hier schade veroorzaakt.
Neem de bewoners van de Merenweg en Limiettocht serieus!
Vanwege de acceptatie door de actiegroep
Dit kost wel extra belastinggeld, maar als deze onduidelijkheid nog niet
voldoende opgehelderd is, veel mensen bezig houden en een eenduidig
antwoord geeft over hoe dit probleem op te lossen; Mee eens.
Hoe meer boomspecialisten er ingeschakeld worden, des te beter.
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Neutraal

•

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om deugdelijke kassen te
bouwen.

Mee
oneens

•

Dat hoeft niet maar zorg dan voor een alternatief wat terugkomt. In vorm van
groen en of aantrekkelijke bouw
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5 U krijgt de gelegenheid om Staatsbosbeheer een tip te geven over de
bomenkap in het recreatiegebied Rottemeren, wat zou u dan zeggen? (n=161)
Tip (50%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2nd opinion
Alleen de bomen die een gevaar vormen kappen.
Alleen kappen als het niet anders kan aub!
Alleen puur noodzakelijk weghalen merenweg bv is totaal niet nodig
Als het moet, doe het dan gefaseerd en niet als een olifant in een porselein kast!
Beter onderhouden, dan hoeft er geen achterstallig onderhoud gepleegd te worden en niet zo
veel bomen gekapt te worden. Tevens eerder starten met planten nieuwe aanwas, wellicht
meer variatie in boom soort.
Bezint eer gij begint....
Bij iedere boom goed nadenken en kijken of er inderdaad gekapt moet worden
Blijf er vananaf, als een es ziek is besluiten tot kap en directe herplant van grotere bomen van
andere soort zoals de beuk
Blijf luisteren naar bewoners, want draagvlak voor plannen is belangrijk. Zeker bij bewoners
die al veel ‘door hun strot’ geduwd krijgen. De A16, het vliegveld, het geluid van de HSL, is
allemaal ‘for The greater good’ maar is ook een belasting voor omwonenden
Bomenkap T.b.v. Biomassa/houtsnippers is een verdienmodel ! Dus stop met het kappen van
gezonde bomen
Communiceer duidelijker vooraf, en onderbouw waarom er zo massaal gekapt moet worden
Denk aan het groen en de toekomst
Doe Dongen in overleg met de bewoners en maak het kenbaar!
Doe het gefaseerd het duurt tientallen jaren voordat er een boom staat maar hij is binnen 1
minuut weg
Doseer de bomenkap en ga niet achterstallig onderhoud inhalen. Denk na!
Een veel meer gefaseerde kap en niet alles in één zodat je een gigantische kaalslag voorkomt
Ga eens overleggen met de experts van Rotta
Ga ergens anders hout halen voor de verkoop
Ga minder rigoureus te werk, het is natuurlijk goedkoper om alles voor de voet op te ruimen
maar de komende generatie heeft nu jaren lang last van een veredeld park ipv een bos.
Ga niet zo onverschillig en rigoreus met de bomenkap om!
Ga voorzichtiger te werk. Nu schade aan jonge aanplant. En raar om te investeren in jonge
aanplant terwijl dat een week ervoor allemaal gesloopt wordt
Geef volledige transparantie van jullie aanpak en beleid>
Geen natuur zelf een kans
Gemengd aanplanten. En ontwerp in parkstijl met mooie doorkijkjes zodat het water op meer
plaatsen goed te zien is.
Goed communiceren waarom bomenkap noodzakelijk is, zodat meer draagvlak wordt
gecreëerd.
Goed om te doen zeker voor het onderhoud en behoud maar zet er ook wat voor terug
Haal alleen op plekken de bomen weg waar ze een gevaar vormen,laat de natuur zijn werk
doen
Heldere communicatie, ook over herplant en ecologie
Herplanten
Het duurt 30 jaar eer het bos weer toonbaar is.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ik begrijp dat de kap (deels) nodig is. Maar weerom zo rigoureus? Waarom niet in etappes
zodat delen van het bos zich weer deels kan herstellen voor er een ander deel plat gaat. Op
deze manier krijg je met inbegrip en ontneem je mensen het plezier te recreëren.
In communicatie uitleg geven dat SBB ook geen belang heeft bij bomenkap
Indien niet gedaan: voldoende makkelijk leesbaar bewijs delen waarom tot een besluit is
gekomen.
Kap alleen de zieke bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid,
Kap in etappes (indien kap echt nodig is) en verdeel het over de jaren. Plant zo snel mogelijk
nieuwe bomen.
Kap in ieder geval zo veel mogelijk overjarige populieren,
Kap niet meer dan nodig is. Zieke bomen eerst een daarna onderhoud met behoud van bos.
Kap zo min mogelijk bomen. We hebben de bomen nodig!
Kijk bij andere vergelijkbare omstandigheden in bv VK en Frankrijk naar tevens andere
boomsoorten zoals esdoorns ( Noorse), eiken en sparren meer duurzame bomen en diversiteit
Kijk eens wat er nu is ontstaan, kale stukken en de bomen die zijn behouden zien er niet uit.
Kijk naar ecologie en noodzaak van de kap
Laat de bomen staan. Er is al genoeg kaalslag
Laat de financiele achtergrond los en denk aan de toekomst
Laat het onderhoud niet meer versloffen, dan krijg je ook geen problemen door het inhalen
van achterstallig onderhoud
Leg dit vast in een termijnplan en del dit met de bewoners, aansluitend een referendum?
Minder rigoureus. Achterstallig onderhoud verdelen over meerdere jaren!
Mochten er nieuwe bomen geplant worden dan graag iets diverser. Nu er zoveel gekapt wordt
lijkt het me goed om even na te denken over hoe we over een aantal jaar willen recreëren. Ik
wil graag meer variatie. a
Mooie bomen terugplaatsen met meer licht/ruimte ertussen. Ik vond het altijd een griebes en
er lagen veel witte toiletdoekjes 😡
Nauwelijks een tip te noemen, maar wees zéér zorgvuldig bij het plannen van kap. Er gaat al
veel teveel groen verloren, zeker nu met de aanleg van de A13-A16. Bomen dragen in zeer
belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat!
Neem contact op met de Bomernstichting
Niets kappen wat niet nodig is!
Overweeg goed over de noodzakelijkheid van de bomenkap bij niet-zieke noemen alsjeblieft!
Per direct stoppen, nieuwe bomen terugplanten
Plant bomen met sierwaarde zoals beuken
Plant voldoende terug! Zorg voor een balans aan nieuwe planten en wat oudere. Niet alleen in
de recreatie gebieden, maar ook in de dorpskernen. Ons dorp is altijd zo mooi groen geweest,
laten we dat behouden.
Plant wat oudere nieuwe bomen die sneller groeien en zo de kale plekjes snel verwangen
Pleeg vaker onderhoud zodat het niet 1 grote impact heeft.
Politiek pak je verantwoordelijkheid. Stuk voor stuk onderzoeken en niet blind kappen. Niet
alle bomen zijn ziek.
Probeer regelmatiger door het bosgebied te gaan en zo kleine projecten ter verbetering te
houden.
Regelmatiger snoeien en niet pas na zoveel jaar heel veel
Ruim ook alles op wat er tussen de bomen blijft liggem. Het is nu een rommeltje ! En zet er
jongen bomen tussen van dezelfde soort zodat die over 5-10 jaar weer een mooi bos laten zien
Spar wat kan en grijp in war nodig!
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Spreid de kap over meerdere jaren, zodat jonge aanplant kan groeien en er geen volledige
kaalslag ontstaat
Staatsbosbeheer ga weer "beheren" in plaats van voor financieel gewin bomen te kappen.
Stop ermee
Stop hiermee! Dit is een verdienmodel en het heeft niets te maken met bosbeheer.
Stop met de bomenkap!
Stop met de vernieling van onze bossen
Waarom zoveel extra veel schade maken.
Wat ik heel raar vind aan de zei kant van mijn huis staan 2 bomen die nooit geplant hadden
mogen en die kunnen ze niet weg halen maar wel zoveel bomen in park heel raar toch en
dubbel
Zeker niet zomaar bomen gaan kappen! Er moet eerst goed onderzocht worden of een boom
echt ziek is en of die een bedreiging vormt voor de omgeving, aan de hand daarvan kan
worden besloten hoeveel en of er bomen moeten worden gekapt.
Zie toelichting
Zijn jullie bomenspecialisten? Indien niet dan stop met kappen.
Zo snel bomen kappen die ziek zyn
Zo veel mogelijk diversiteit planten en bomen die in de regio thuis horen
Zoals eerder aangegeven gefaseerd zodat het niet zo'n treurige kaalslag is
Zoek een ander verdienmodel en laat bomen groot worden en oud.
Zorg dat er ook eens echte oude bomen komen met karakter

Ik heb geen tips (42%)
Weet niet (9%)
Toelichting
Tip:

•

•

•
•

Ik heb
geen
tips

•

Als tegenhanger voor een regio die zwaar onder druk staat door geluidsoverlast,
luchtvervuiling en horizonvervuiling door het vliegveld, trein, drukke wegen en
uitbreiding van A16 moeten we heel zuinig zijn op het groen dat er is. De kaalslag
van afgelopen maanden moet worden gestopt, achterstallig onderhoud met beleid
en liefde uitgevoerd, nieuwe aanplant zou zsm gestart moeten worden.
En nooit de bomen op de N209 kappen.....bomen zijn nooit schuldig aan ongelukken.
Doe wat je belooft en zet er gemengde bomen voor terug...er zijn wel meer soorten
dan alleen eiken en populieren.... zo voorkom je verspreiding van ziektes en wordt
het landschap leuker. Denk ook na over welke soorten er thuis horen op deze
gronden...dennetjes doen het hier niet denderend bijvoorbeeld.
Ik vind het ronduit te gek voor woorden dat er massaal zoveel bomen gekapt worden
en niet alleen in Lansingerland maar in heel Nederland en dit terwijl er door de
regering wordt gezegd dat er meer groen moet komen i.v.m. CO2 uitstoot.
Schrijf een kort rapport over de schouw en de bevindingen en geef aan wat eerst
gekapt zou worden en wat nu de uitkomst is van de schouw.
Het is vreemd dat o.a. binnen de kern Bleiswijk een groot aantal essen staan, o.a.
Edisonlaan, die niet op de nominatie staan om gekapt te worden. Zijn deze bomen
niet ziek of zijn zij wellicht resistent?
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipLansingerland
Bomenkap in recreatiegebied Rottemeren
11 juni 2019 tot 20 juni 2019
171
7,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
21 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 7,5%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 7,5%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

Methodiek
o
o
o

In overleg met Telstar Uitgeverij zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 11 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 18 juni 2019.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipLansingerland
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Lansingerland
vergroten. Via het panel TipLansingerland.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Lansingerland hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiplansingerland.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipLansingerland.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLansingerland.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘N209, ‘Alcohol’ en ‘Randstadrail’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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