
   22 juli 2021, Arnhem 

 

Beste Marcel,  

Hierbij de door jou  gevraagde toelichting over Klarenbeek. Tevens zetten we de (vervolg)afspraken 

van het gesprek van woensdag 14 juli op het Stadsdeelkantoor op een rijtje: 

1. De Arnhemse Bomenbond zal een korte reactie schrijven op het ontvangen Bosbeheerplan 2020-

2035.  

2. De bomenbond zal tijdig de (concept) beleidsaanvulling op het Nieuwe Bomenbeleid voor de 

parken en landgoederen van jullie ontvangen, zodat de bomenbond hier een schriftelijke reactie op 

kan geven. 

3. Dood liggend en staand boshout. De beheernorm dat minstens 10 % van de totale hoeveelheid 

bomen in een bos moet bestaan uit dood hout (liggend en staand) wordt in de Arnhemse Bossen 

over het algemeen niet gehaald. Bij de dunningen van de gemeente in 2020 werd geen stamhout in 

het bos of in de bosdelen van landgoederen achtergelaten. Dit is echter voor de ontwikkeling van 

meer biodiversiteit essentieel (zie o.a. beheeradvies Arme Bossen). De geplande dunningen in de 

bossen eind van dit jaar liggen alle ver buiten de bebouwde kom, desondanks is opgegeven dat 

slechts 20 tot 30 % van het gekapte hout in het bos zal blijven. We willen de gemeente uitdagen om 

in 2021 en ook de komende jaren zoveel mogelijk stamhout te laten liggen. Gestreefd dient ons 

inziens om 100 % van het dode hout in de bossen te laten liggen, wellicht is dit op de landgoederen 

niet altijd geheel mogelijk. Het laten liggen van het boshout hoeft ook niet altijd op dezelfde plek van 

het bosdeel te zijn. Het mineralentekort in en de kwetsbaarheid van de bossen (verdroging door 

wind en zon) maken het eveneens noodzakelijk zoveel mogelijk boshout te laten liggen.                     

De Arnhemse bossen hebben en hoeven geen functie te hebben in de houtproductie van Nederland 

en deze functie is in ieder geval ondergeschikt aan de noodzaak om de Arnhemse bossen en 

bosdelen van de landgoederen zo vitaal mogelijk te krijgen. Het omtrekken van bomen verdient de 

voorkeur boven omzagen, indien dat in het bosdeel mogelijk is. De Bomenbond verwacht van de 

gemeente  spoedig een opgave te ontvangen hoeveel procent van het gekapte hout de gemeente wil 

laten liggen (en de hoeveelheid dode bomen, die blijven staan) tijdens de dunningen in 2021-22. 

Deze opgave zal een belangrijk ijkpunt zijn voor het vervolg van de activiteiten van de bomenbond. 
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4. Dunningen en beheeractiviteiten 2021. 

Afdeling Parken en Bos gaat het blessen van de dennenbomen in de Lange Hut corrigeren. Ook in 

andere bosdelen gaat dit nog plaats vinden. We vragen ons sterk af of de dunning in de Lange Hut 

wel zinvol is. Kan niet overgegaan worden tot voornamelijk een veiligheidscontrole? Voor de 

Bomenbond is de reden voor de geplande kap van veel bomen in de andere genoemde bosdelen  van 

met name in het bos Johanna Hoeve en de Maasbergse bossen niet duidelijk. In de beantwoording 

van raadsvragen is vermeld dat de dunning van 2021 plaats vindt omdat het hier om monotone 

dennenbossen zou gaan. Echter alle genoemde bossen zijn gevarieerde bossen, alleen op Johanna 

Hoeve zijn (fraaie) naaldbomen meer aanwezig. Ook de Johanna Hoeve kan echter niet benoemd 

worden als een monotoon bos. Het Bosbeheerplan 2020-2035 zegt over dit bos dat het een redelijk 

grote diversiteit aan boomsoorten heeft. We hopen dat de voorgenomen dunningen ingrijpend 

worden herzien. Dunningen veroorzaken immers vaak ook grote natuurschade. Afgesproken is dat de 

Bomenbond met enkele leden zal deelnemen aan de gemeentelijke schouw per fiets van deze bossen 

in september. De bomenbond zal een adviseur meenemen.   

 

5. Aanpak Klarenbeek 

Afgesproken is dat een gesprek hierover op locatie nabij de bosweg zal plaatsvinden. Gezien de 

vakantieperiode is begin september het beste moment (week 36 of 37). Een beperkt aantal leden en 

adviseurs van de Bomenbond zullen aan dit gesprek deelnemen. De discussie zal gestructureerd 

moeten verlopen. Jouw aanwezigheid als bestuursadviseur is daarbij een voorwaarde. Gestart kan 

worden met het onderwerp welke effecten in het beukenbos de uitgevoerde dunning waarschijnlijk 

zal hebben. Van belang is dat dat het bezoek niet een gebruikelijke “schouwgebeuren” wordt van het 

bos, maar dat de discussie zich richt op wat de beste aanpak is om de vitaliteit van de bosdelen van 

Klarenbeek te vergroten. Naar onze mening moeten eerst goed de beheerdoelen voor Klarenbeek 

worden opgesteld, voordat men nog meer grote bomen zou willen omzagen. De gemeente heeft 

Klarenbeek nu ruim honderd jaar in beheer. Een uitgebreide ecologische analyse van het landgoed 

Klarenbeek is van belang om de bosdelen vitaler te krijgen. Waarschijnlijk zal de beheerafdeling 

Parken en Bos extra budget moeten krijgen voor een andere aanpak en voor het verrichten van 

ecologisch onderzoek op Klarenbeek. Evaluatie van de effecten van de vorige dunning op Klarenbeek - 

ca. 10 jaar geleden-  is eveneens belangrijk.  

 

Op maandag 2 augustus komt de Bomenbond bij elkaar waarin de uitkomsten van het gesprek van 14 

juli zullen worden besproken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Arnhemse Bomenbond  

 

Anne Ferwerda, Joost Blasweiler en Bart den Herder 


