28 november 2020, Arnhem
Aan de heer K. Hin, manager parken en bossen
gemeente Arnhem.
Betreft: Verzoek om informatie en opschorting van de kap
van de 800 bomen in het Park Klarenbeek.
Arnhemse Bomenbond

Geachte heer Hin,
Hierbij verzoekt de Arnhemse Bomenbond om meer informatie over de geplande kapwerkzaamheden van
honderden bomen in het park Klarenbeek en om opschorting van deze werkzaamheden.
Uit het bericht van de Gelderlander (28 november 2020) blijkt dat een groot deel van de bomen worden gekapt
om minder beuken in het park te laten groeien. Dit betekent dat uw afdeling het park een ander karakter wil
geven en dus een aanzienlijke verandering in het park wil aanbrengen. Uw afdeling heeft echter geen
onderhoud of verbeterplan voor het park geschreven of bekend gemaakt, zodat het voor de bezoekers van het
park totaal onduidelijk is waar uw afdeling met het park naar toe wil. Kan zo’n verandering onder de huidige
veel te droge en warme zomers wel toegepast worden? U maakt eveneens niet duidelijk, door het ontbreken
van een plan en de beschrijving van de risico’s, welke effecten deze kap zal hebben op de bomen die u wel wil
behouden.
Door het gebrek aan onderhoud het park is veel grond van paden is weggegleden, waardoor een aantal bomen
in gevaar worden gebracht. Ook dit pleit voor een andere aanpak van het onderhoud van Klarenbeek.
De gemeenteraad heeft februari 2020 besloten dat Arnhem elk jaar m.b.v. van meer bladgroen van bomen
meer CO2 zal moeten reduceren. Hoe denkt u de vermindering van de CO2 reductie door de kap van zoveel
bomen in het Klarenbeek (overigens ook recentelijke in het park de Gulden Bodem) in Arnhem te kunnen
opvangen?
Wij vragen u eveneens de natuurvergunning voor het kappen van zoveel bomen in het park Klarenbeek direct
naar ons te mailen.
De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft de gemeenteraad verzocht om de kap van de bomen in Klarenbeek
te voorkomen en deze zal spoedig in de gemeenteraad inspreken.
De Arnhemse Bomenbond verzoekt u daarom de kap werkzaamheden niet te starten en deze werkzaamheden
op te schorten.
In afwachting van uw antwoord,
Met hoogachting
Namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
cc. Gemeenteraad van Arnhem

De Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van:
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf,
Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Klingelbeek,
Arnhems Peil.

