
 
Verbazing en zorg over bomenkap Stelkampsveld 
 
Aanleiding: bomenkap Stelkampsveld 
Als onderdeel van een Europees programma voor herstel van kwetsbare natuur wil de 
provincie Gelderland samen met partners een aantal herstelmaatregelen gaan uitvoeren in 
Beekvliet-Stelkampsveld. In de laatste nieuwsbrief van de provincie (link nieuwsbrief) staan 
deze maatregelen op een rij. 
Na een voorbereidingsproces van enkele jaren gaan de werkzaamheden halverwege deze 
maand van start met de kap van 18 ha bomen. 
 
Onze zorgen 
Als vereniging Contact Barchem zijn we natuurlijk een groot liefhebber van onze prachtige 
omgeving. Tegelijk maken we ons grote zorgen. Wat is er aan de hand: 
- Stikstof problematiek: Met de uitspraak van de Raad van State van Mei 2019 is duidelijk 
geworden dat het bestaande Programma Aanpak Stikstof in de prullenbak kan waardoor 
vrijwel alle bouwprojecten stil liggen en er voor velen onzekere tijden zijn aangebroken. 
- CO2 problematiek: Volgens een uitspraak van de rechter moet Nederland in 2020 25% 
reductie in CO2 uitstoot realiseren en onze regering wil in 2030 komen tot 49% reductie. 
 
Dat zijn grote uitdagingen die voor velen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wij 
waren dan ook verbaasd dat de provincie wel door mag gaan met de maatregelen in 
Beekvliet-Stelkampsveld waar met zwaar materieel een groot aantal bomen worden gekapt 
(uitstoot van stikstof en CO2). Bovendien zullen de maatregelen in onze ogen leiden tot een 
weliswaar prachtig natuurgebied, maar wel een gebied dat veel minder stikstof en CO2 zal 
opnemen, waardoor de druk op de omgeving (wellicht tot in de bebouwde kom) nog groter 
wordt. 
 
Verzoek om heroverweging aan provincie Gelderland 
Vanuit de vereniging hebben we daarom een brief gestuurd naar de provincie (link brief) 
waarin we wijzen op onze vragen en grote zorgen en we de provincie vragen om de 
uitvoering in ieder geval uit te stellen totdat er vanuit Den Haag definitieve plannen zijn en 
er duidelijk is hoe we de komende Jaren de stikstof en CO2 problemen effectief kunnen 
aanpakken. 
 
In gesprek met provincie Gelderland 
Woensdag 6 november 2019 hebben we een gesprek gehad met de projectleider. Hij heeft 
ons duidelijk gemaakt dat de herstelmaatregelen passen binnen de wet en ook volgens de 
uitspraak van de raad van state en volgens het stikstof rapport van de commissie Remkes, 
gewoon door mogen en zelfs moeten gaan. Het uitgangspunt van alle stikstof en CO2 
maatregelen is nu juist herstel van de natuur en tegengaan van klimaatverandering. Uitstel 
is volgens de provincie ook niet mogelijk, omdat we als onderdeel van internationale 
afspraken (europese richtlijnen) onze natuurgebieden in 2021 op orde moeten hebben. Het 
kappen van bomen kan maar een paar maanden per jaar. Uitstel is dan meteen een uitstel 
van een jaar en dan is de deadline van 2021 niet meer haalbaar. 
 
 



 
 
Ons verzoek blijft staan 
 
We begrijpen deze argumenten maar vinden de problemen en zorgen zo ernstig dat wij toch 
van mening zijn dat uitstel op zijn plaats is en er daarnaast meer duidelijkheid moet komen 
wat de toekomstige gevolgen zijn voor de omliggende bedrijven en de plannen (denk aan de 
huizenbouw op Zuydzicht en de rondweg Lochem) in en om Barchem. Wij blijven dan ook bij 
de provincie aandringen op uitstel en heroverweging. We hebben gevraagd om een 
schriftelijk antwoord van het college van Gedeputeerde Staten. 


