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Aan de Wethouder Duurzaamheid, Groen , Bomen, Ruimtelijke Ordening van de gemeente 

Arnhem.  

Geachte mevrouw Bouwkamp,  

Dinsdag 7 september jl. heeft de Arnhemse Bomenbond op het landgoed Klarenbeek een uitgebreid 
gesprek gevoerd met afdeling Parken en Bossen, afdeling Groenbeleid en met Marcel Wenker, uw 
bestuursadviseur. Hans van de Lans (bosecoloog) nam op ons verzoek actief aan deze discussie deel. 
Afgesproken is dat Marcel Wenker met u een positief gesprek houdt over de drie verzoeken die wij 
aan de Gemeente gericht hebben voor het verdere vervolg van de aanpak van Klarenbeek.  
 
1. Dood stamhout terug brengen in de bosdelen van Klarenbeek. 
 
Al decennia lang bevatten de bosdelen van dit landgoed te weinig dood stamhout, omdat nagenoeg al 
het omgezaagde hout steeds wordt weggehaald van het landgoed. Begin van dit jaar zijn ongeveer 700 
bomen geveld en ook het stamhout hiervan is nagenoeg allemaal door de aannemer meegenomen. 
Voor de vitaliteit van een bos is het noodzakelijk dat tenminste 10 % van het VOLUME van het GEHELE 
bos bestaat uit liggend- en staand doodhout. Dit is een algemeen erkende minimale beheernorm, die 
in Klarenbeek al decennia lang niet is gerealiseerd. De bosbodem van het landgoed is met name 
daardoor veel te droog en voedselarm geworden. Er zijn te weinig groeimogelijkheden voor de 
ondergroei en de biodiversiteit van de bosdelen kan hierdoor niet groter worden.  
Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente zo snel mogelijk veel stamhout van elders terug brengt 
in de bosdelen van Klarenbeeek. 
 
2. Ecologische beheerplan en investeringsplan in Klarenbeek realiseren. 
 
Het is noodzakelijk dat er nu spoedig een specifiek ecologisch beheerplan voor Klarenbeek wordt 

gemaakt. Investeringen op het landgoed Klarenbeek zijn daarbij nodig om de bosdelen te vitaliseren 

en de kwaliteit van de bosbodem aanmerkelijk te verbeteren. Op Klarenbeek hebben we te maken 

met een beukenbos dat ook specifieke en beschermende maatregelen nodig heeft en dat 

zonnebrand bij de beuken zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wij willen afdeling Parken en Bossen 

voor de tot stand koming van een ecologische beheerplan voor Klarenbeek zeker daarbij helpen, als 

onze verzoeken daadwerkelijk positief beantwoord worden.  Voor de inhoudelijke ecologische 

invulling willen wij u aanbevelen om Hans van der Lans te betrekken en in te schakelen. Hopelijk kan 

snel gestart worden met deze planontwikkeling en het zou mooi zijn om de uitvoering van het 

ecologisch beheer- en het investeringsplan zomer 2022 te laten starten. 
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3. Opschorten van de kap van bomen, totdat ecologisch beheerplan is vastgesteld.  

Om weer mogelijkheden van samenwerking voor het landgoed Klarenbeeek te verkrijgen is het 

noodzakelijk om de verdere kap van bomen in Klarenbeek, die geen direct gevaar opleveren voor de 

bezoekers van het landgoed, op te schorten. Eerst dient een gedragen ecologisch beheer- en 

investeringsplan voor Klarenbeek gemaakt te worden. De biodiversiteitontwikkeling en vitaliteit van 

het bomenbestand kan niet slagen als men alleen bomen kapt en bomen aanplant. De kwaliteit van 

de bosgrond vergroten, de inrichting van de bosdelen beter afstellen op wind en water en het maken 

van bosranden zijn hiervoor NOODZAKELIJK. Ook dient de afdeling Parken en Bossen meer financiële 

mogelijkheden in 2022 te krijgen voor een ecologische aanpak. Nu is de opbrengst van houtverkoop 

er mede debet aan dat het omgezaagde stamhout nagenoeg geheel uit de landgoederen verdwijnt. 

 

Wij verwachten spoedig uw beslissing over de drie verzoeken te vernemen. Waarna wij hopelijk met  

Marcel Wenker en de betrokken ambtelijke afdelingen verdere (organisatorische) afspraken kunnen 

maken over de aanpak voor Klarenbeek. 

 

Met hoogachting, 

Namens de Arnhemse Bomenbond 

 

Anne Ferwerda, Thomas Meyer en Joost Blasweiler 

 

 


