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Epe, 28 april 2015 

Aan: 

Rijkswaterstaat  

J.J. van Burg  

Postbus 24103  

3502 MC UTRECHT  

Onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning hoogwatergeul Veessen  

Geachte mevrouw, mijnheer,  

Voor het project Ruimte voor de Rivier onderdeel hoogwatergeul Veessen-Wapenveld ligt een ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage. Het betreft de doorlaten Kerkdijk en Veessen en het kappen van bomen.  

In de toelichting staat onder andere; ‘Het betreft alle nog te verwijderen bomen binnen en nabij het tracé van 
de hoogwatergeul, waarvan de kap niet is vergund in de twee eerder verleende omgevingsvergunningen. Het 
overgrote deel van de te kappen bomen staat binnen het tracé van de hoogwatergeul en vormt daarmee, bij 
inzet van de geul, een belemmering voor de doorstroming. De overige te kappen bomen staan op locaties waar 
nog werkzaamheden plaatsvinden.’  

Wij (KNNV afdeling Epe-Heerde) tekenen bezwaar aan tegen het kappen van bomen; niet tegen het kappen van 
bomen waar werkzaamheden plaatsvinden, maar tegen het kappen van bomen in de hoogwatergeul. Enerzijds 
hebben we de nodige twijfel bij de noodzaak van het kappen van alle bomen en struiken uit hydraulisch 
oogpunt en anderzijds vormt het een enorme verarming van het landschap en flora en fauna in het gebied.  

Dat bomen en struiken in enige mate voor verruwing en dus belemmering van de doorstroming zorgen is 
duidelijk. Deze belemmering van de doorstroming door de aanwezige bomen en struiken zal echter minimaal 
zijn en binnen de foutenmarge van de modellering voor de berekening van de verlaging van het waterpeil 
liggen. Wij hebben dan ook sterke twijfel bij de noodzaak van een dergelijke kaalslag.  

Het betreffende landschap is al arm aan bomen en struiken en door het voorgenomen kappen zal deze 
verarming sterk toenemen. Landschappelijk wordt het een saai gebied. De aanwezige bomen en struiken zijn 
karakteristiek voor het gebied en vormen juist voor enige afwisseling en aantrekkelijkheid van het gebied. Met 
name in de overgang tussen landschappelijk aantrekkelijke gebieden als de Veluwe en het IJsseldal.  

Met vriendelijke groet, 

KNNV Epe-Heerde 

H. Snoek 

Secretaris 
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