Hellendoorn, 20 juni 2021
Aan de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn
Postbus 200
7440 AE Nijverdal
Betreft: oproep Lokaal Hellendoorn stop bomenkap Sallandse Heuvelrug
Geachte gemeenteraad,
Stop bomenkap Sallandse Heuvelrug voor nog meer ‘dode’ korhoenders.
De provincie Overijssel heeft besloten de komende vijf jaar opnieuw Zweedse korhoenders uit te
zetten op de Sallandse Heuvelrug met als gevolg dat er nogmaals massaal bomen worden gekapt.
Volgens Lokaal Hellendoorn gooien we hiermee het kind met het badwater weg.
Ontbossing draagt veel bij aan het broeikaseffect en het is inmiddels duidelijk dat de pogingen het
korhoen te redden voor de Sallandse Heuvelrug een mission impossible is. Het tekort aan insecten
(voedsel voor de kuikens) zal door verzuring van de heidegrond ook de komende vijf jaar niet worden
opgelost. Natuurorganisaties zijn kritisch en zeggen dat de missie kansloos en onethisch is. De
kuikens overleven niet meer op de Sallandse Heuvelrug.
Het importeren van korhoenders kost veel gemeenschapsgeld welke volgens Lokaal Hellendoorn
beter gebruikt kan worden om andere natuurdoelen te halen op de Sallandse Heuvelrug.
Maatregelen die kunnen rekenen op begrip en draagvlak van de lokale bevolking. Begrazing (en
bemesting) door een schaapskudde kan bijvoorbeeld op steun van inwoners en toeristen rekenen en
zal tevens bijdragen aan biodiversiteit door insecten.
Ook zonder het korhoen zullen jaarlijks vele mensen blijven genieten van de Sallandse Heuvelrug.
Een stuwwal met heuvels die zijn herbost om zandverstuivingen tegen te gaan met een unieke
‘bergen’ als de Haarlerberg, Noetselerberg, Holterberg en de hoogste de Koningsbelt (75 m. boven
NAP).
De grootschalige bomenkap zal nog jaren leiden tot een kaal en dor landschap en zoals eerder
aangeven, tot veel extra CO2-uitstoot. Dit terwijl we onze inwoners vragen CO2 te beperken op
allerlei manieren en geen waardevolle bomen te kappen.
Ontbossing in onze gemeente met als reden de korhoen te redden is ondertussen ongeloofwaardig
geworden. Dat zal ook Brussel begrijpen. Ook in Provinciale Staten zijn kritische geluiden te horen
over het besluit van Gedeputeerde Staten.
Lokaal Hellendoorn vraagt de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn op 6 juli aanstaande
gezamenlijk een zienswijze in te dienen waarin we Gedeputeerde Staten vragen het besluit de
komende vijf jaar Zweedse korhoenders in te vliegen en nogmaals massaal bomen te kappen in dit
kader te herzien.
Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,
Annemarie Dubbink
Thea ten Have

