
 

Motie 
 

Onderwerp : Klimaatadaptief boombeleid 

Datum  : 4 juli 2022 
 

 

“Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.” 

(Confucius) 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 4 juli 2022, 

 

Constaterende dat:  

• het aantal bomen in West Betuwe mede als gevolg van kap- en veiligheidseisen verder is 

afgenomen;  

 

Overwegende dat: 

• bomen een belangrijke rol spelen bij het vastleggen van C02 en een gezonde leefomgeving en wij 

bomen nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan; 

• De ecologische waarde van een volwassen boom (30 jaar) vervangen zou moeten worden door 

minstens 100 jonge bomen, omdat het nog jaren duurt voordat een jonge boom de rol van een 

oude boom over kan nemen;  

• de functie van bomen nuttig en belangrijk is omdat zij karakter geven aan het landschap, 

bescherming bieden aan vogels en insecten en een biotoop vormen voor flora en fauna; 

• bomen ook een grote emotionele waarde hebben voor mensen en schaduw en verkoeling bieden; 

 

voorts overwegende dat: 

• de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het behoud van bomen door het nemen van 

maatregelen ;  

• door extra aanplant en een compensatie van gekapte bomen het aantal bomen in de gemeente zal 

toenemen; 

• het college inzet op een aantrekkelijke gemeente voor recreanten die rust ruimte en natuur zoeken; 

 

Is van mening dat:  

• De geformuleerde ambitie in de perspectiefnota om alleen gekapte bomen te herplanten en waar 

mogelijk meer (blz. 13-14) niet toereikend is; 

 

Verzoekt het college:  

• Zuinig te zijn op wat we hebben en daarbij nieuwe bomen aan te planten voor meer biodiversiteit 

voor nu en in de toekomst, te weten een boom per inwoner in de komende tien jaar te beginnen in 

2023.  

• Hiervoor een structureel en incidenteel bedrag per aangeplante boom te reserveren. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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Getekend 
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