
REACTIES BOMENKAP OP DE KLEINE MARKT 
 
 

1 --  Wij hebben de afgelopen bijna 40 jaar in diverse delen van het land vrijwilligerswerk 

gedaan en ons met de woon en leefomgeving bezig gehouden. Wat het centrum betreft het 

volgende: Bomen die volledig in de verharding staan, hebben altijd een probleem. Deze z.g. 

stadsbomen zullen nooit goed en volledig gezond uitgroeien. Er is feitelijk geen keuze, nu 

behouden is over 10 jaar een kale boel en nu kappen is over 10 jaar weer een voller groen 

gezicht. Alle keuzes zijn niet meer dan schijnkeuzes, want het is niet anders dan iets wat je niet 

wilt voor je uitschuiven en bij de volgende generatie op het bordje leggen. Wat opvalt is dat ook 

in Lochem het niet anders is dan elders in Nederland: politiek geneuzel, polderen, geen besluiten 

nemen en dan hard roepen dat er niets wordt gedaan. Dit valt mij heel erg tegen, ik verwacht dat 

hier nuchter en gezond wordt nagedacht en niet dat emoties bepalen wat het besluit zal zijn. 

Als emoties in Lochem de besluitvorming bepalen, wordt het tijd dat wij gaan verhuizen. 

Dus denken, niet vooruitschuiven, geen emotionele besluiten, gezond verstand gebruiken. Zorg 

er voor dat u niet in de valkuil stapt die de politiek lokaal, provinciaal en landelijk opzet om 

"schone handen" te houden. Zorg er voor dat juist die politiek de vuile handen krijgt en als ze dat 

door hebben, ziet de wereld er ineens geheel anders uit. 

 

2 --  Alleen de bomen kappen die echt niet meer te redden zijn, de rest zeker 

sparen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

3 --  Kap Lindes Kleine Markt 

De bomenstichting heeft aangegeven dat de Lindes gemiddeld nog veertig jaar meekunnen. 

Weet de raad het beter dan deze stichting? Wat zit er achter ? De middenstand die zit te zeuren 

over het bladafval van de bomen? Het aanzien van de Kleine markt zal door de kap ingrijpend 

een ander karakter krijgen. Ik heb geen hoge pet op van dit college wat betreft een goed smaak. 

Kijk bijvoorbeeld naar de 'Ambtswoning" in Almen. Een voorbeeld hoe het aanzien van een dorp 

aangetast is. Kijk eens in Zwiep, waar op een prominente plek bij de Lochemse berg een grote 

lelijke stal (Wethouder) de omgeving aangetast heeft.  

 

4 --  laat ze maar mooi staan, het is nu nog gezellig op de kleine markt. 

 

5 --  Het lijkt ons een zeer slecht idee om alle bomen in 1x te kappen, maar begrijpen ook dat 

bomen niet het eeuwige leven hebben en dus gekapt moeten worden om problemen te 

voorkomen. Maar voor het aangezicht van de stad is uw voorstel zeker goed. Dus onze steun 

heeft u. 

 

6 --  met jullie voorstel eens. 

 

7 --  Ben het helemaal met jullie eens. 

Een gefraseerde aanpak is zowel voor het aangezicht als voor de toekomst het mooist en het best. 

 



8 --  Ik ben het van harte eens met het voorstel om een groot aantal bomen nu nog te laten staan, 

om zo heel geleidelijk, met behoud van groen, de bomen te vervangen (en dat dan nog alleen als 

dat echt nodig is!). Ik zou het onvoorstelbaar vinden als alle bomen gewoon maar worden 

weggehaald. We moeten dan nog maar zien of en wat daar voor terugkomt, maar het kan nooit 

vervangen wat er nu is. Het is een schande dat het weghalen van de gezonde bomen op de Kleine 

Markt überhaupt in gedachten wordt genomen... 

 

9 --  Middels deze mail ondersteunen wij u actie van harte. 

Want ook de genoemde herplant is wel aardig maar zie ze maar eens groot te krijgen met onze 

huidige jeugd. 

 

10 --  Als het mogelijk is, vanwege de goede gezondheid van de bomen, moeten ze blijven staan. 

Ik weet nog, dat ze gezet zijn, dus zo oud zijn ze niet! 

 

11 --  Ik ben het eens dat de bomen niet weg mogen. 

 

12 --  Kort maar krachtig is mijn antwoord, helemaal eens met dit voorstel. 

 

13 --  fijn dat jullie je zo inzetten , we onderschrijven jullie actie volledig! 

 

14 --  natuurlijk mogen niet alle bomen gekapt worden, dat zou inderdaad het gehele aanzicht 

van de Kleine Markt voor jaren in negatieve zin bepalen. En het centrum is door de herinrichting 

van de Grote Markt mijns inziens er al niet echt op vooruitgegaan. Er wordt veel gemopperd 

over het gebrek aan sfeer op de Grote Markt, te steriel, te netjes allemaal. Soms wil een 

gemeenteraad een stad te mooi maken, waardoor het authentieke verdwijnt. Van harte steun ik 

dus jullie actie en maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor alle tijd en 

inzet, die jullie steken in de leefbaarheid van Lochem. 

 

15 --  Dat lijkt mij een goed voorstel van Mooi Lochem. Van harte mijn steun ervoor !  

 

16 -- Wij zijn het eens met uw opvatting dat alleen de twee bomen gekapt moeten worden die 

ziek zijn. De rest moet wel onderhanden genomen worden zodat door goede snoei een betere 

vorm gewaarborgd wordt. Voor de twee bomen die gekapt worden,  moet meteen een  plicht 

voor herplanting ingesteld worden. 

 

17 -- Ik kan mij geheel vinden ten aanzien van Uw brief aan de sympathisanten van Uw 

vereniging met betrekking tot het bomenbestand op de kleine markt te Lochem. 

 

18 -- Wij zijn het helemaal met U eens. Kappen zou vreselijk zijn. Het wordt dan inderdaad ook 

nog een kale boel. Laten we hopen dat het allemaal goed afloopt en de bomen mogen blijven 

staan. Wij wensen U succes met de actie. 

 

19 --Heb heel wat wethouders meegemaakt in den lande maar nog nooit eerder zo’n mafkees als 

die Groen Links wethouder van de Gemeente Lochem. Natuurlijk moeten die bomen kost wat 

kost blijven staan. Dat snapt zelfs een doorgewinterde VVD-er. 

Zag toevallig de omgezaagde bewuste stam en was totaal verbaasd door de gezondheid van het 

hout waarvan beweerd werd dat het vol met schimmel zou zitten en een gevaar voor de 

omgeving zou vormen. 

 

 


