
Aan het College van B & W en aan de Gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek.  

 

Varsseveld, 25 januari 2019. 

 

Betreft: houtwal Hofskamp vernietigd. 

 

Het bedrijventerrein Hofskamp-Oost in Varsseveld is ontwikkeld vanaf de jaren ’90. 

Opvallend is dat bij de planologische ontwikkeling niet het hele gebied is ‘platgebulldozerd, 

maar dat kenmerkende landschapselementen uit het (voormalig) boerenland zijn gehandhaafd. 

Hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt om deze elementen specifiek in te passen 

op kavelgrenzen, bij het verdelen van de bedrijfskavels. Hierdoor blijft de cultuurhistorie en 

het landschappelijk groen met groene uitstraling zichtbaar en beleefbaar op Hofskamp. Enkele 

voorbeelden zijn: de oprijlaan met laanbeplanting naar de gesloopte historische boerderij 

Breukelaar, enkele rijen met (knot)elzen en enkele houtwallen. De kavels zijn daaromheen 

ingepast. In de bijlage 2 bij deze brief leest u het krantenartikel uit de Gelderlander (10-09-

2014). Hierin wordt uitgelegd dat deze landschapselementen bij de ontwikkeling van het 

gebied bewust gespaard zijn en wordt ingegaan op het aanwijzen van Hofskamp als 

landschapsmonument. De nog beschikbare kavels op het bedrijventerrein worden op dit 

moment ingevuld. Zo verrijzen momenteel verschillende panden op de open plekken op 

Hofskamp.  

 

Wat is er gebeurd? 

Tussen het bedrijf 24/7 Taylorsteel en de buitenrand van het bebouwd bedrijventerrein stond 

t/m 11 december 2018 een fraai ontwikkelde houtwal; één van de meest markante houtwallen 

in het gebied. Het betreft deze singel naast 27/7 Tailor Steel aan de Markenweg (parallelweg 

Aaltenseweg) in Varsseveld. Zie bijlage 1 en voor streetview zie:  

https://www.google.nl/maps/@51.9379096,6.4839345,3a,75y,16.45h,87.46t/data=!3m6!1e1!3

m4!1sj5BgWg3Dz5nt4m8kPsEcYw!2e0!7i13312!8i6656 

Houtwallen op het bedrijventerrein zijn dragers van biodiversiteit, maar hebben ook een 

functie als airco (’s winters warm, ’s zomers koel) en ze zorgen voor een rustig 

landschapsbeeld. De verwijderde houtwal lag bovendien ook nog op een fraaie ‘zichtlocatie’. 

Voor het verkeer tussen Varsseveld en Aalten werd het bedrijventerrein vanaf de oostzijde 

(Aalten) aardig gecamoufleerd en als het ware ‘landschappelijk ingepast’. De houtwal bestond 

uit een groep oude zomereiken, aangevuld met soorten als berken en elzen en struikvormers 

als lijsterbes en vuilboom. De houtwal kende een fraaie ondergroei met o.a. kamperfoelie en 

varens. De landschappelijke waarde en het natuurlijk karakter van dit element waren groot. Er 

kwamen veel planten en dieren voor. Ook was er een vliegroute van vleermuizen langs de 

houtwal. In één telronde werden door een deskundige met een batdetector 7 vleermuissoorten 

in dit gebied vastgesteld.  

 

Op de ochtend van woensdag 12 december 2018 ontdekten we dat een loonwerker deze 

houtwal omzaagde. Op dat moment is direct contact gezocht met de verantwoordelijk 

ambtenaar en is de voicemail ingesproken. Helaas was het werk al zover gevorderd dat 

stilleggen geen zin meer had. Het leed was al geschied. Navraag bij de gemeente leerde dat de 

verantwoordelijk wethouder en ambtenaren die wij spraken niet op de hoogte waren van de 

kap en er ook helemaal niet achter staan.    

       

Uiteraard zijn we erg geschokt door en ontstemd over de gang van zaken. Daarom sturen we u 

deze brief met de vraag om uitleg over hetgeen gebeurd is. Op basis van de 

Natuurbeschermingswet, is het noodzakelijk om voor een ingreep kennis te hebben van het 



voorkomen van bijzondere planten en dieren en de gunstige instandhouding van kwetsbare 

soorten planten en dieren niet negatief te beïnvloeden. Als er wetsovertredingen zijn geweest, 

verzoeken we u om handhavend op te treden tegen de loonwerker en zijn opdrachtgever. 

Tevens verzoeken we u om ons van de (juridische) vervolgstappen op de hoogte te houden 

evenals van de hierop volgende consequenties, zoals herplant en compensatie.  

 

Ten slotte: wij zijn bezorgd over de gang van zaken m.b.t. de wetgeving en vooral de 

handhaving van karakteristieke landschapselementen en bomen in de gemeente Oude 

IJsselstreek. We constateren dat (al eerder) de meldingen van de overtredingen veelvuldig 

onjuist, onvolledig en / of onbevredigend afgehandeld zijn. Dat is spijtig want naast natuur en 

landschap, is de maatschappij, zijn de mensen die hiervan moeten leven en die van het groen 

genieten de grote verliezers. We zijn ervan overtuigd dat het anders kan en ook echt anders 

moet. Ons inziens is het wenselijk dat er een uitvoerige monitoring van houtwallen en 

houtopstanden uitgevoerd wordt. Zo mogelijk dient de bomenmonitor uitgebreid te worden, 

wellicht gezamenlijk op regio of provinciale schaal.  

Over deze aantasting hebben wij contact gehad met de Gelderse Natuur en Milieufederatie 

(GNMF). Zij geven aan dat er alle reden is tot zorg over het verdwijnen van 

landschapselementen in de Achterhoek. Hiervoor vragen zij aandacht bij de betreffende 

gemeenten. Het beschermen van landschapselementen, voorkomen van omvorming tot 

agrarische grond en het verdwijnen van bermen vragen om beleid van en handhaving door 

gemeenten. Deze signalering is helaas opnieuw een ontoelaatbare aantasting. Ook de GNMF 

roept de gemeente Oude IJsselstreek op goed te handhaven en behoud/ herstel van het 

landschap te borgen. Zij noemen de gemeente Berkelland als voorbeeld waar een groen 

handhavingsbeleid is opgepakt. Naast veel respect heeft gemeente Berkelland hier zelfs al 

enkele prijzen voor ontvangen. Wij verzoeken u met klem om u te informeren over de 

werkwijze van Berkelland en vergelijkbaar beleid in Oude IJsselstreek toe te passen. Dit om 

het prachtige landschap in onze Achterhoek te behouden en weer te herstellen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Stichting Achterhoek weer Mooi    Bomenstichting Nederland  

A. Kaminski, voorzitter    J. Philippona, coördinator LRMB 

 

 

Bomenstichting Achterhoek    Bomenstichting Zutphen 

M. Houpt, secretaris     I. Vreeken, voorzitter 

 

 

Stichting Natuurlijk Achterhoek   Kappen nou / Licht op groen 

P. Sips, voorzitter     A. Martens, voorzitter 

 

 

IVN Oude Ijsselstreek, Wg Strang & Issel   

F. ter Berg, voorzitter      

 

 

Correspondentieadres:  

Stichting Achterhoek weer Mooi  

Houtdreef 31,  7051 SB  Varsseveld.  
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