
 

Aan de gemeenteraad en het College van B & W van Arnhem 

Geachte dames en heren,  

Onlangs kregen wij bericht van de gemeente Arnhem dat eind van dit jaar de bospercelen van de 

Maasbergsebossen, Johannahoeve, Rijk der Heide, Grijsoord en Lange Hut gedund zullen worden. 

Graag willen wij geïnformeerd worden over welke concrete doelen de gemeente wil bereiken met 

deze dunningen in genoemde percelen. Tevens willen wij weten waarom de gemeente slechts 20 tot 

30 % van het gekapte boshout in deze bossen wil laten liggen. Zoals bekend, betekent het weghalen 

van het boshout een ernstige vermindering van de mineralen en de vochthuishouding in en van deze 

bossen. Door het gekapte hout weg te halen kunnen zon en de wind de bosbodem ernstig uitdrogen. 

Het is beter al het gekapte hout te laten liggen in het bos, omdat dit in hoge mate bijdraagt aan de 

biodiversiteit van de bossen. Het gemeentelijk beleid zou toch niet gebaseerd worden op het 

oogsten van hout?  

Graag ontvangen wij per mail de gemeentelijke notities en e-mails, die de concrete doelen met deze 

dunningen bospercelen van Maasbergsebossen,  Johannahoeve, Rijk der Heide, Grijsoord, Lange Hut 

beschrijven. Misschien kunt u ons ook de evaluatieresultaten van de vorige dunningen in deze 

bossen toesturen en de notitie waar uit blijkt dat deze een rol spelen bij de voorgenomen 

dunningsaanpak? Of zijn er geen evaluaties van de vorige dunningen gemaakt?  

Tevens willen wij de notities/e-mails ontvangen, die de gemeentelijke overwegingen beschrijven om 

slechts 20 tot 30 % van het gekapte hout in deze bossen te laten liggen.  

In dit verzoek beroepen wij ons ook op de Wet Openbaarheid van Bestuur.1 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet 

Namens de Bomenbond Arnhem en Omgeving 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

De  Bomenbond  Arnhem en Omgeving 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, Werkgroep Doorwerth, Arnhems Peil.  
 
Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem 
 

 
1 Het beroep op de WOB wordt door ondergetekenden als persoon ingediend. 
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de dunningen van Maasbergsebossen,  

Johannahoeve, Rijk der Heide, 

Grijsoord, Lange Hut. 

 

 


