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Opinie
Hitteleiland Oss: Kap met Kappen
Beste Ossenaren. Ik heb een ongemakkelijke waarheid voor u. Onze stad is te heet, te kaal en te versteend.
Oss staat in de top tien van gemeenten de meeste hitte-stress (bron: TNO) en behoort tot de helft minst
groene gemeenten van Nederland (bron: WUR). De wethouder duurzaamheid van Oss, Johan van der
Schoot, stelt dat Oss tot de meest duurzame gemeenten moet gaan behoren en klimaatrobuust. Dan is er
nog een lange weg te gaan, waarbij het kappen van gezonde bomen in de stad niet valt uit te leggen.
Gemeente draagt bij aan kap eiken kopte BD zaterdag 12 december in een kritisch artikel. Onbegrijpelijk.
Bewoners van appartementen aan de Raadhuislaan (pal op het zuiden), die bewust hebben gekozen om
daar te wonen, met nu nog de luxe van gigantische, natuurlijke, gratis airco’s en zonwering voor de deur
willen deze bomen weg hebben. Ze zullen vervolgens wellicht in hun appartement airco én zonwering
moeten aanleggen om het in de zomer nog uit te kunnen houden en het nu gedroomde intense daglicht bij
nader inzien toch liever buiten te houden met forse kosten per woning. Helaas zal het daar mogelijk ook niet
bij blijven is in hetzelfde artikel te lezen. Wethouder van Orsouw wijst erop dat bomen aan de Raadhuislaan
over een paar jaar toch zullen sneuvelen bij de reconstructie. Ach die paar bomen meer of minder, wat
maakt het uit, zou een reactie kunnen zijn, maar helaas is dit geen incident. De Stadse Boeren Oss zetten
zich in voor een groene leefomgeving en volgen al jaren kritisch het bomenbeleid van Oss. We deelden onze
zorgen al eerder bij een podiumbijeenkomst in het gemeentehuis en er loopt ook een petitie; Oss, laat mij
staan, kappen met kappen. Het bomenbeleid wat er op papier mooi uitziet leidt in de praktijk continu tot
kap van kerngezonde, decenniaoude, volwassen en soms monumentale bomen.
Slechte rentmeester
Wie anders dan de gemeente zou hier helder en duidelijk het maatschappelijk belang van iedere gezonde
boom in Oss moeten beschermen? Maar bomen zijn vogelvrij in Oss. Er is altijd wel een argument te
bedenken om kappen te legitimeren. De gemeente gedraagt zich als een buitengewoon slechte rentmeester
voor het Osse groenkapitaal. Om enkele voorbeelden te noemen, de kastanjes aan de Oostwal waarover de
verantwoordelijk wethouder zei, ze staan gewoon in de weg. Verder verdwenen er recent vele kerngezonde
grote volwassen bomen in het Sibeliuspark, de Peellaan, bij het bouwproject de Kwekerij, de Johan
Zwijsenlaan, het oude ziekenhuisterrein, de Rooseveltlaan, de Venusstraat, de Wethouder van Eschstraat en
zo kunnen we nog even doorgaan. Daarnaast is al de helft (ruim 1000) van alle vaak gigantische kastanjes
door de besmettelijke kastanjebloedingsziekte geveld in Oss. Vaak onzorgvuldig gekapt waarbij boomresten
tussen gezonde kastanjes achtergelaten worden waardoor die weer besmet worden. Er zijn
behandelmogelijkheden voor deze ziekte maar daar wil Oss niet aan.
Hitteleiland Oss
Terwijl Nederlanders maar druk zijn met het negeren van coronamaatregelen, horecaverdriet,
evenementensmacht en brexitgeneuzel voltrekt zich ondertussen een onomkeerbare klimaatontwrichting,
worden er miljarden verspild, en staat de toekomst van de jonge generatie op het spel. Vorige week was het
eerste lustrum van het klimaatakkoord van Parijs waarvan de doelen steeds verder wegdrijven. Ook
berichtte de VN-organisatie Unep dat de klimaatontwrichting uiterst zorgelijk is. De coronadip in uitstoot
CO2 blijkt verwaarloosbaar en wereld koerst af op 3 graden opwarming. Het jaar 2020 gaat de boeken in als
warmste jaar ooit. Oss lijkt daarbij niet doordrongen van de klimaatwaarde van haar eigen groenkapitaal.
Wat niet iedere Ossenaar zal weten is dat Oss In Nederland in de top tien staat van steden met het grootste
hitte-eilandprobleem. Hitte-eilanden zijn plekken, meestal in steden, waar de temperaturen - als het elders
al heet is - ettelijke graden hoger zijn. Daarmee wordt het in de zomer steeds onleefbaarder. Oss staat op

nummer 9 van de top tien. Iedere gezonde boom in het centrum zou daarom gekoesterd moeten worden en
een beschermde status moeten krijgen.
Hoe dan wel?
1. We pleiten voor een algemeen uitgangspunt: Kap geen gezonde bomen. Sinds er geen
kapvergunning meer nodig is, zijn bomen in Oss vogelvrij. Voer de kap vergunning opnieuw in voor
alle bomen en geef ze de bescherming die nu nodig is. Maak ook een boommonumentenlijst. Veel
bomen in Oss vertellen een verhaal en hebben naast grote klimaatwaarde ook emotionele waarde.
Verbeter het imago van bomen.
2. Laat bomen volwassen worden. Juist oude bomen zijn belangrijk voor grondwaterbeheer,
zuurstofproductie en voor nestgelegenheden. Oude bomen nemen meer CO2 op dan jonge bomen.
Gemeente Oss gaat uit van een levensduur van 60 jaar. Die kan natuurlijk veel hoger (100-150 jaar)
De gemiddelde leeftijd van bomen in Oss is slechts 35 jaar.
3. Oss, toon ambitie! Oss is nu niet groen (plaats 264 van 388 op ranglijst groenste gemeenten). Er is
een schamel plan voor 1500 extra bomen de komende jaren. Dat kan grootster. Herstel de
boombalans naar 1 boom per inwoner. Dat is nu minder dan 0,8 per inwoner (van ruim 71.000 naar
90.000 bomen). Doe dat als compensatie van het verlies van het groenkapitaal de afgelopen jaren
maar vooral om aan de eigen gemeentelijke doelstelling te voldoen om een klimaatrobuuste
gemeente te worden.
4. Herplant bomen die door ziekte of stormschade gekapt worden realistisch. Een boom van 50 jaar
vervangen door 5 bomen van 10 jaar. Ben transparanter daarin. Geef inzicht aan burgers over de
uitval van bomen door ziekte storm of anderszins en inzicht in de herplant daarvan door een online
bomen overzicht en balans te maken voor gemeente Oss.
5. Bouw altijd boominclusief, plooi bouw en reconstructieplannen om bomen heen in plaats van
bomen als sta in de weg te beschouwen.
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