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Een rubriek door en voor de jeugd
Petra Sevinga

13 mei jl. heeft de gemeente Leek 12 oude
eiken omver laten zagen in de Van Panhuyslaan in Leek. De protestaktie van de
Leekster Stoffer Tuinman is mislukt. Hij
had een paar dagen van te voren een
verzoek ingediend bij de Raad van State om
de gemeente Leek te bevelen het kappen
voorlopig op te schorten. Dit verzoek werd
niet ingewilligd. Om alsnog het kappen van
de bomen tegen te gaan, ging Stoffer
Tuinman tweemaal, 's ochtends en
's middags, voor een van de bewuste bomen
staan zodat het aannemersbedrijf dat de
werkzaamheden zou uitvoeren niets kon
uitrichten. Stoffer Tuinman noemde dit
verzet niet lichamelijk maar vooral symbolisch. Hij gaf zijn aktie op toen de politie
verscheen. Tuinman is tegen het kappen van
bomen in de onlangs gerenoveerde Van Panhuyslaan omdat daardoor volgens hem
onherstelbare schade wordt aangericht.

Een van de eiken moet vallen, omdat hij op het
pas aangelegde voetpad staat

E

ind 1978 werd de 'Stichting Natuur
Centraal' opgericht in Leek door
Stoffer Tuinman, student, en Hilco
Tonnis Tuinman, administratief medewerker
en student. De stichting heeft ten doel met
al haar ten dienste staande middelen te
streven naar bevordering van de instandhouding van de natuur, zowel flora als
fauna. Met het oog hierop werd een edukatief centrum, een exotarium en een natuurhistorisch museum met leszaal opgericht.
Studeren heeft Stoffer Tuinman altijd
gedaan. Zelf vroeg invalide als gevolg van
een longkwaal wierp hij zich op zijn hoofdstudie biologie. Hij kwam tot de konklusie
dat hij ook andere studies nodig zou hebben
om bepaalde dingen te bereiken en hij deed
rechten, medicijnen en zijn 'lievelingsstudie'
filosofie. Vanuit de 'Stichting Natuur
Centraal' werden door de gemachtigde van

Het karwei is geklaard
deze stichting, en tevens van Stoffer Tuinman, de advokaat mr. H.J. van Balen
brieven verstuurd aan de voorzitter van de
afdeling Rechtspraak van de Raad van State
en aan de Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Leek.
In deze brieven werd bezwaar ingediend
tegen het plan voor het kappen van een 15tal eiken. Stoffer Tuinman is als
aanwonende onmiddellijk belanghebbende
bij het behoud van het dorpsschoon voor,
en rondom zijn woning. Zijn bezwaren en
dus ook die van 'Natuur Centraal' waren:

1 Het kappen van de cirka 26 jaar oude
fraaie eiken is een aantasting van het
dorpsschoon en leefmilieu, temeer na het
vele kappen van hoge bomen op het
landgoed Nienoord. Het algemeen
kapverbod krachtens de gemeentelijke
kapverordening dd. 18 mei 1967,
nummer 91 beoogt juist het kappen te
verbieden, althans te beperken ten
behoeve van het dorpsschoon.
2 De 15 eiken droegen evenveel aan zuurstofvoorziening bij als ± 3 hektare jonge
aanplant na 2 jaar. Door kappen zou de
zuurstofvoorziening dus sterk benadeeld
worden.
3 De eiken zijn een bron van voedsel en
nestelmogelijkheden voor vogels die ook
bijdragen tot een aangenaam leefmilieu.
De reklamanten wensten een opschorting
van het kappen tot hierover een nader
onderzoek en rapport van een
onafhankelijke instelling was uitgevoerd,
bv. van de milieufederatie.
4 Het kappen is een nodeloze uitgave,
waarvan de kosten in deze tijd van
bezuiniging beter konden worden
besteed. 'Natuur Centraal' heeft groot
bezwaar tegen de "beschikking van de
gemeente Leek tot het verlenen van een
kapvergunning aan zichzelf.
Argumenten van de gemeente
Van de kant van de gemeente werden als
argumenten aangevoerd:
1 Dat de eiken gekapt moesten worden,
omdat de grond ter plaatse moest worden
diepgefreesd.
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Echter is en kon dit diepfrezen om de
bomen heen heel goed worden uitgevoerd
in de week van 19-23 april 1981. (Na het
renoveren van de woningen in 1980
kwam de woonomgeving voor een
gedaanteverwisseling, 'verbetering', in
aanmerking).
2 Een gepland nieuw voetpad zou dan
dwars door de bomen heenlopen. Op 26
april 1982 bleek echter dat dit nieuwe
voetpad, dat reeds met enkele knikken en
flauwe zigzaggen is ontworpen heel goed
in de bestaande beplanting kon worden
ingepast, en soms een meter verlegd,
waar nodig om de bomen heen.
3 Sommige bomen zouden in een
uitbreiding van tuin van de bewoners van
de Van Panhuyslaan komen te liggen en
ongewenste schaduw geven. Sommige
bewoners zouden het kappen dus wensen.
Maar met enig bij snoeien van de bomen
zou eventuele hinder worden weggenomen. Individuele bewoners kunnen de
gemeente verzoeken bepaalde bomen te
kappen. Dit rechtvaardigt echter niet het
uniforme kappen van een hele rij.
4 Het kappen maakt deel uit van een heel
plan, goedgekeurd door Volkshuisvesting.
De eiken konden echter heel goed
behouden blijven door een kleine
aanpassing van het voetpad zonder dat
dit de renovatie van woningen en weg
zou hinderen.
Er was geen onmiddellijk en spoedeisend
belang voor de gemeente Leek bij de
uitvoering van het woonomgevingverbeteringsplan.
Renovatie
Het merendeel van de betreffende bomen
zou gekapt zijn op verzoek van de bewoners
van de Van Panhuyslaan. Ten gevolge van
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de herinrichting van deze laan zouden de
bewoners een voortuin krijgen van 5,5 bij 6
meter. Als zich in zo'n voortuin een eik
bevindt zou dit de mogelijkheden van de
bewoners tot inrichting zeer beperken.
Stoffer Tuinman woont zij hele 32-jarige
leven al op de Van Panhuyslaan en heeft
daar dus alle ontwikkelingen gevolgd.
'Wij zijn hier de enige autochtone mensen.
Mijn woning is van 1951. Straatbewoners
van nu konden in de woningen trekken na
het intekenen van de renovatieplannen in
1975. De overige bewoners kregen een
vervangende woning toegewezen. Je kunt bij
de bewoners die nu in de Van Panhuyslaan
wonen niet praten van een kiesrecht. Waartussen konden ze kiezen? Ze wilden hun
woning niet uit. Ik zag en zie renovatie als
een modeverschijnsel, er wordt maar geld
over de balk geworpen, de huur stijgt etc. Ik
heb dus niet ingetekend. Alle bewoners die
wel ingetekend hadden werden over de
renovatie ingelicht maar er werd niet over
bomen gesproken. Die zijn er pas later op
de kaart bijgezet. Ik kreeg helemaal niets te
horen. Pas op 22 april werden de plannen
aan mij bekend. Een langere tijd heb ik niet
voor mijn protesten gehad. En nu hebben
de bewoners een tuin. Toen ze die nog niet
hadden, onderhield de gemeente de grond.
Nu de mensen hun eigen partikuliere tuinen
moeten onderhouden moeten zij er nog
extra voor betalen ook. Dat is toch vreemd.
En wethouder Boonstra, die man is tegelijk
wethouder en makelaar, kan dat wel door
de beugel?'
Geen verband tussen kappen en voortgang
renovatie.
H.J. van Balen in een brief aan de Raad
van State: De gemeente wekte de indruk,
zonder dat te verklaren, dat er een onlos-

makelijk verband tussen het kappen en de
voortgang van de renovatie zou zijn. Beide
worden weerlegd door de feiten. De
aannemer kon gewoon voortwerken aan
andere werkzaamheden als het aanleggen
van tegelpaden om de bomen heen, zonder
schade. De aannemer zou zelfs het werk
eerder voltooid kunnen hebben, omdat hij
de bomen niet zou hoeven te vellen en af te
voeren. Er is geen verband tussen het
kappen van de eiken en de verbetering van
de woonomgeving. Het omgekeerde is waar:
kappen zou de laan degraderen tot een
eentonige huizenrij.
Alternatief plan
Voordat de eiken werden gekapt had Stoffer
Tuinman een alternatief plan bij de
gemeente ingediend: Hij had de toezegging
van een bedrijf gekregen dat men de eiken
wel wilde kopen om ze elders weer te herplanten. De gemeente Leek schonk hier
echter geen aandacht aan. Deze gang van
zaken sprak Tuinman niet zo aan:
'De kommissieleden en raadsleden zijn
jaknikkers die louter naar de pijpen van
burgemeester en wethouders dansen.
Trouwens, eigen initiatief wordt in
Nederland niet op prijs gesteld. Dat heb ik
jammer genoeg al vaker gemerkt als een
goed uitgewerkt plan van mijn zijde niet
eens door de gemeente overwogen wordt.'
Stoffer Tuinman geeft zijn verzet, na het
kappen van de bomen niet op. Hij gaat
door met een Arob-procedure, waarbij hij
de gemeente wil dwingen de schade aan het
dorpsschoon te herstellen. 'De gemeente
moet in ieder geval een evenredig aantal
bomen herplanten. De gemeente heeft nu de
eigen kapverordening overtreden'.

