Radstaak, Erna
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Bomenstichting Achterhoek <bomenachterhoek@gmail.com>
woensdag 16 juni 2021 12:10
Aalten-POB-Griffie; griffie@gemeenteberkelland.nl; Bronckhorst-POB-Griffie; griffie
Doetinchem; griffie@lochem.nl; griffie@montferland.info; griffie@oostgelre.nl;
Oude IJsselstreek-POB-Griffie; raadsgriffier@winterswijk.nl
patrick.jansen@wur.nl; info@gemeenteberkelland.nl; Kok, Ted; Hofman, Paul;
Lambregts, Ingrid; Henk van Zeijts; o.vanleeuwen@montferland.info; Ankersmit, Ria;
Boasson, Lisette; 'Winant Halfwerk'; groen@trouw.nl; Redactie Gelderlander; media
Achterhoek Nieuws Winterswijk; Redactie Berkelland; Redactie Boomzorg; Redactie
Contact
FW: Landjepik in de Achterhoek
Zachte handhavers pijnlijke landschappen, Jansen Trouw28mei2021.pdf

Geachte Griffier,
Wil u zo vriendelijk zijn dit bericht onder de Raadsleden van uw gemeente te verspreiden?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Marjan Houpt, secretaris

http://bomenachterhoek.blogspot.nl/
https://twitter.com/@bomenachterhoek

Geachte Raadsleden,
Enige tijd geleden zonden wij onderstaande berichten aan uw Colleges van B&W.
Inmiddels hebben de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk gereageerd,
maar verder blijft het nog oorverdovend stil..
De schade aan de natuur en de biodiversiteit is aanzienlijk en onomkeerbaar; het duurt vele decennia
voordat een singel weer enigszins hersteld is, om van de schade aan ons karakteristieke mooie
Achterhoekse landschap nog maar te zwijgen. (Zie bijlage).
Daarom bij deze onze vraag aan u als Raadsleden: hoe staat u tegenover deze schadelijke economische
delicten, wilt u ook zorgen dat deze worden aangepakt?
Bij deze ons vriendelijke doch dringende verzoek aandacht te willen besteden aan dit, ook voor ons
klimaat, zo belangrijke onderwerp.
Met vriendelijke groet,
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Bomenstichting Achterhoek
Marjan Houpt, secretaris

Van: Bomenstichting Achterhoek
Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:31
Aan: 'gemeente@aalten.nl' <gemeente@aalten.nl>; 'info@bronckhorst.nl' <info@bronckhorst.nl>;
'info@doesburg.nl' <info@doesburg.nl>; 'gemeente@doetinchem.nl' <gemeente@doetinchem.nl>;
'info@lochem.nl' <info@lochem.nl>; 'gemeente@montferland.info' <gemeente@montferland.info>;
'gemeente@oostgelre.nl' <gemeente@oostgelre.nl>; 'info@oude-ijsselstreek.nl' <info@oude-ijsselstreek.nl>;
'gemeente@winterswijk.nl' <gemeente@winterswijk.nl>
CC: 'patrick.jansen@wur.nl' <patrick.jansen@wur.nl>; 'info@gemeenteberkelland.nl'
<info@gemeenteberkelland.nl>; 't.kok@aalten.nl' <t.kok@aalten.nl>; 'Paul Hofman' <P.Hofman@Bronckhorst.nl>;
'i.lambregts@doetinchem.nl' <i.lambregts@doetinchem.nl>; Henk van Zeijts (hvzeijts@xs4all.nl)
<hvzeijts@xs4all.nl>; 'o.vanleeuwen@montferland.info' <o.vanleeuwen@montferland.info>; Gemeente OIJ R.
Ankersmit <r.ankersmit@oude-ijsselstreek.nl>
Onderwerp: RE: Landjepik in de Achterhoek

Geacht College,
Op 10 april jl. zonden wij u onderstaand bericht.
De gemeenten, Doesburg, Oost Gelre en Winterswijk hebben inmiddels gereageerd m.b.t. hun huidige
stand van zaken hieromtrent.
Bijgaand een column uit Trouw van ecoloog Patrick Jansen met een helaas nogal treurige maar realistische
schets van de situatie in de Achterhoek.
Dit doet het imago van onze mooie Achterhoek geen goed..
Wanneer uw gemeente nog niet geregeerd heeft op onze oproep: wij ontvangen uw reactie graag alsnog.
Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Marjan Houpt, secretaris

http://bomenachterhoek.blogspot.nl/
https://twitter.com/@bomenachterhoek

Van: Bomenstichting Achterhoek
Verzonden: zaterdag 10 april 2021 14:03
Aan: 'gemeente@aalten.nl' <gemeente@aalten.nl>; 'info@bronckhorst.nl' <info@bronckhorst.nl>;
'info@doesburg.nl' <info@doesburg.nl>; 'gemeente@doetinchem.nl' <gemeente@doetinchem.nl>;
'info@lochem.nl' <info@lochem.nl>; 'gemeente@montferland.info' <gemeente@montferland.info>;
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'gemeente@oostgelre.nl' <gemeente@oostgelre.nl>; 'info@oude-ijsselstreek.nl' <info@oude-ijsselstreek.nl>;
'gemeente@winterswijk.nl' <gemeente@winterswijk.nl>
CC: 'info@gemeenteberkelland.nl' <info@gemeenteberkelland.nl>
Onderwerp: RE: Landjepik in de Achterhoek

Aan: het College van Burgemeester & Wethouders van de Achterhoekse gemeenten.

Geacht College,
Ruim drie jaar geleden zonden wij u onderstaand bericht, waarin wij u vroegen naar de stand van zaken in
uw gemeente betreffende handhaving van het fenomeen “illegaal grondgebruik”, dan wel “landjepik”.
Wij ontvingen een aantal reacties, die wij publiceerden op ons weblog:
https://bomenachterhoek.blogspot.com/search?q=landjepik
Een aantal gemeenten deelde mee het fenomeen niet te herkennen, dan wel hier geen prioriteit te zien.
Andere gemeenten zegden toe “zorgvuldig onderzoek te zullen gaan doen” c.q. “er mee aan de slag te
gaan”, etc.
Met wisselende uitkomsten.
Helaas constateren wij nog steeds verdwijnende singels en houtwallen; overigens soms ook zelfs door
Staatsbosbeheer.
Zoals u bekend is staat het Achterhoekse cultuurlandschap in toenemende mate onder druk, en wanneer
illegale kap daartoe ook nog eens bijdraagt dient dat o.i. met alle wettelijke middelen te worden
voorkomen.
De gemeente Berkelland gaat hierin nog steeds voorop en heeft al een aantal successen geboekt,
waardoor ook het landschap langzaam aan weer kan herstellen.
Tenslotte is en blijft dit ook nog steeds een economisch delict.
Bij deze dan ook onze vraag aan u naar de huidige stand van zaken betreffende handhaving hieromtrent in
uw gemeente.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Marjan Houpt, secretaris

http://bomenachterhoek.blogspot.nl/
https://twitter.com/@bomenachterhoek

Van: Bomenstichting Achterhoek
Verzonden: donderdag 7 december 2017 16:04
Aan: gemeente@aalten.nl; info@bronckhorst.nl; info@doesburg.nl; gemeente@doetinchem.nl; info@lochem.nl;
gemeente@montferland.info; gemeente@oostgelre.nl; info@oude-ijsselstreek.nl; gemeente@winterswijk.nl
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CC: info@gemeenteberkelland.nl
Onderwerp: Landjepik in de Achterhoek
Aan: het College van Burgemeester & Wethouders van de Achterhoekse gemeenten.

Geacht College,
Inmiddels zult u zeer waarschijnlijk kennis hebben genomen van de diverse publicaties in dagblad Trouw m.b.t. het
illegale gebruik van gemeentegronden door boeren.
Zoals u bekend is de schade hierdoor aangericht aan natuur en landschap groot. (Zie bijlagen: vier artikelen hierover
uit Trouw).
De Bomenstichting Achterhoek vraagt al jaren aandacht voor het verdwijnen van (cultuur-historische) houtwallen,
singels en steilranden uit ons coulisselandschap.
Bovendien is het oneigenlijk gebruik van bermen en oevers ons ook al sinds lange tijd opgevallen.
Echter, zowel op meldingen van onze Stichting als ook op die van particulieren wordt tot op heden door een aantal
gemeenten niet of nauwelijks handhavend opgetreden.
Bezuinigingen op Handhaving worden hier niet zelden aangevoerd, hoewel het hier wel degelijk gaat om delicten!
Gelukkig staan er nu bestuurders met lef op die dit landjepik niet langer accepteren.
De gemeente Berkelland heeft hiervoor het nodige speurwerk verricht om dit probleem adequaat in kaart te
brengen.
Dit mede door bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de informatie op te vragen die door boeren is
aangeleverd.
Door deze gegevens te vergelijken met het bestand van gemeentelijke gronden kwam Berkelland maar liefst 85
gevallen van bermfraude op het spoor!
Zo is gebleken dat in deze gemeente ruim 200 hectare gemeentegrond door boeren illegaal in gebruik is genomen.
Hiertegen wordt nu door de gemeente Berkelland handhavend opgetreden.
De Bomenstichting Achterhoek zou daarom graag van u vernemen in hoeverre uit soortgelijk onderzoek zoals in
Berkelland blijkt dat deze praktijken ook spelen in uw gemeente.
En tevens welke maatregelen uw gemeente hiertegen neemt.
Tenslotte merken wij op dat illegaal grondgebruik ook een economisch delict is, terwijl hier tevens sprake is van
fraude met subsidies.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Bomenstichting Achterhoek
Marjan Houpt, secretaris

http://bomenachterhoek.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek
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