Wat is het verschil tussen het dunnen en kappen van bomen in de Tarthorst?
Wij hebben een aantal reacties gekregen over het verschil tussen dunnen en kappen; en of er wel of
geen kapvergunning aangevraagd moet worden voor de te dunnen bomen. We leggen u dat graag uit.
Wat gebeurt er bij het kappen van bomen?
Bij kap verwijderen we de individuele boom of beplanting (als deze onveilig is, overlast bezorgt of op
wat voor manier dan ook niet meer goed functioneert). Het fors snoeien van kroon of wortels lijdt bij
de meeste bomen tot schade, aantasting van het boombeeld of afsterven en wordt daarom ook als kap
beschouwd. Het regelmatig knotten, afzetten van hakhout en kandelaberen van bomen wordt niet als
kap beschouwd. De bomen worden tenslotte met deze maatregelen in stand gehouden.
Verplichte herplant bij kap?
Bij het verwijderen van een individuele boom of beplanting is herplant verplicht.
Wat gebeurt er bij het dunnen van bomen?
Een dunning doen we juist om de aanwezige beplanting in stand te houden Bij dunning kijk je naar het
functioneren van de totale beplanting (bos, singelbeplanting, rijbeplanting, laan etc). Als de beplanting
te dicht wordt en de groeiruimte te beperkt is, dan reduceert dunning het aantal bomen (stamtal)
waardoor meer groeiruimte ontstaat voor de overblijvende bomen en struiken.
Verplichte herplant bij dunning?
Herplant is geen verplichting. Juist omdat ruimte gemaakt moet worden voor de overblijvende
beplanting. Herplant van bomen of struiken kan wel worden uitgevoerd als de gehele beplanting dat
'vraagt'. Denk bijvoorbeeld aan het herplanten van struiken als door grote schaduwdruk de gewenste
struiklaag niet (meer) aanwezig is.
Kapvergunning voor kappen en dunnen?
Voor de te kappen bomen vragen we een kapvergunning aan. Daarmee staat ook de mogelijkheid tot
het maken van bezwaar open. Bij dunning gaat om het behouden van de blijvende beplanting. Een
kapvergunning is wettelijk niet vereist. Wij realiseren ons de gevoeligheid rondom ook het dunnen
van de bomen. We kondigen daarom vooraf de voorgenomen dunningswerkzaamheden aan. Bewoners
bieden we daarmee een kans mee te denken.
Vragen opmerkingen?
Heeft u nog een vraag of een opmerking? Mailt u dan naar tarthorst@wageningen.nl Ook kunt u bellen
met Lilian Oostveen, bereikbaar op telefoonnummer 0317-492952. Indien nodig zet zij uw vraag door
naar Gerrit Wanner (projectleider omvorming) of Marco van Wetten (ontweper).

