
Hierbij informatie over de komende snoei, kap en herplant van bomen in het buitengebied.  
In september is vastgesteld dat het project conform het maximale scenario gaat worden uitgevoerd. 
Dit betekent dat voor de snoei de uitgangspunten hetzelfde zijn gebleven maar dat er minder bomen 
gekapt mogen worden. 
  
Snoei 
In de periode januari tot maart 2019 worden ruim 11.000 bomen langs wegen gesnoeid in het gebied 
ten zuiden van het Twentekanaal rond Barchem en Zwiep. Bewoners krijgen kort voor de uitvoering 
van de werkzaamheden een brief met praktische informatie over eventuele wegafsluitingen ed. 
  
Kap 
In januari en februari 2019 worden ruim 200 risicobomen gekapt die langs de wegen in het 
buitengebied staan.  
Daarnaast kappen we ruim 130 bomen op 6 verschillende trajecten: 

-          Koelerweg Harfsen 107 essen (essentaksterfte)  
-          Rosmaatsteeg Harfsen 5 essen (essentaksterfte) 
-          Sekmaatsteeg Laren 20 bomen, voornamelijk essen (essentaksterfte) 
-          Wittendijk Laren 6 populieren 
-          Binnenweg Almen 23 beuken (deels op stam, compenserende maatregelen onder 

begeleiding van Eelerwoude) 
-          Kappelendwarsweg Nettelhorst 24 wilgen (geknot en gelijktijdig herplant als 

compenserende maatregel) 
De bomen zijn geblest met een stip en een nummer op de stam en dus buiten herkenbaar. Deze 
week wordt een artikel in de Berkelbode en op onze website geplaatst om de Lochemse inwoners 
hierover te informeren.  
  
Essentaksterfte 
Veel essen in Nederland zijn aangetast door een schimmel, afkomstig uit Azië. De meeste essen gaan 
hieraan dood. Er is nog geen methode gevonden om deze schimmel te bestrijden. 
Aangetaste essen zijn te herkennen aan dood blad, dode takken of zelfs delen van de kroon. Dit jaar 
hebben we alle essen in onze gemeente laten onderzoeken. De uitkomsten zijn zorgwekkend: In de 
gemeente Lochem staan 371 essen binnen de kernen (in veel verschillende soorten) en 590  essen 
(vrijwel allemaal gewone es) langs onze wegen in het buitengebied. Dit is ongeveer 1,5% van alle 
bomen die in Lochem staan. Uit onderzoek blijkt dat  in de kernen 50% van de essen is aangetast en 
in het buitengebied is zelfs 74% aangetast. 
Dit jaar gaan we een groot deel van de zieke essen langs wegen in het buitengebied vervangen. 
  
Vleermuisonderzoek 
Alle te kappen bomen zijn door een ecologisch adviesbureau Eelerwoude getoetst aan de uitkomsten 
uit de inventarisaties van vleermuizen voor het Soortenmanagementplan, dat op dit moment 
opgesteld wordt. Alleen aan de Binnenweg en Kappellendwarsweg moeten compenserende 
maatregelen genomen worden en/of de kap nog uitgesteld. 
Uit onderzoek blijkt dat de beuken langs de Binnenweg onderdeel uitmaken van een vliegroute voor 
meerdere soorten vleermuizen. Daarnaast hebben een tweetal stammen holen waarin mogelijk 
vogels en zoogdieren leven. Dit is de reden dat we die stammen laten staan en alleen de kroon 
weghalen. De komende jaren bekijken we of deze stammen nog bewoond zijn. We  kunnen ze dan 
eventueel alsnog verwijderen. Rondom de kaplocatie hangen we tien vleermuiskasten op om voor de 
aanwezige vleermuizen genoeg alternatieven te bieden. Ook maken de wilgen langs de 
Kappellendwarsweg onderdeel uit van een vliegroute voor meerdere soorten vleermuizen. Dit is de 
reden dat we die stammen laten staan en alleen de kroon weghalen. De komende jaren moet de 
nieuwe aanplant de vliegroute overnemen. We  kunnen de knotbomen dan eventueel alsnog 
verwijderen. Hiermee voldoen we aan de Wet Natuurbescherming. 



  
Aanwonenden van kaptrajecten binnen een straal van 400m hebben reeds een informatiebrief 
hierover ontvangen. Tijdens een inloopavond kon men informatie inzien over het beleid, de kap en 
het onderzoek naar vleermuizen dat is uitgevoerd. Circulus-Berkel was aanwezig om vragen over de 
uitvoering te beantwoorden. 

Herplant 
We zijn met Circulus-Berkel de herplant aan het voorbereiden. Dit geldt niet alleen voor de 
bovengenoemde locaties, maar ook voor een aantal bermen elders in onze gemeente waar geen kap 
heeft plaatsgevonden maar wel ruimte is voor nieuwe bomen. Bij kleine hoeveelheden kiezen we 
ervoor om Circulus-Berkel de aanplant te laten uitvoeren omdat de tijd die het kost om de 
burgerparticipatie te regelen niet opweegt tegen het geringe aantal dat aangeplant wordt. Bij grote 
aantallen gaan we in januari in gesprek met dorpsraden en aanwonenden. Een aantal locaties lenen 
zich ook voor aanplant door basisschoolleerlingen tijdens Boomfeestdag 2019. 
  
Waar? 
Binnenkort vindt u op de website van Circulus-Berkel een overzicht waarop u kunt zien waar we 
laanbomen gaan snoeien of kappen. Neem bij vragen over het onderhoud van bomen contact op met 
Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl/contact. Heeft u vragen over het beleid, mail ze dan gerust 

naar onzebomen@lochem.nl. 
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