
 

 

Aan de wethouder Groen, 

Beste mevrouw Bouwkamp, 

Woensdag  24 november hebben we een goed gesprek met u gehad.1 We dachten dat we een weg 

hadden gevonden om wat meer samenwerking een beter beheerbeleid voor de Arnhemse 

landgoederen en bossen te laten ontstaan. Het blijkt echter dat de ambtelijke organisatie van de 

gemeente steeds weer in staat is om dit te voorkomen:2 

1. In onze brief van september hebben we u voorgesteld om boshout terug te brengen naar de 

bosdelen van Klarenbeek. Dat Klarenbeek meer dood stamhout moet bevatten wordt door u 

onderschreven. Afdeling Parken en Bossen stelde echter dat dit terugbrengen van boshout veel 

transportbewegingen met schade aan park en bodem tot gevolg zou opleveren. Het aanbrengen van 

losse, gezaagde stamstukken van elders zou niet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het 

landgoed. Beide stellingen zijn echter onjuist. Het teruggebrachte boshout - noodzakelijk voor het 

bevorderen van de biodiversiteit- kan nabij de paden worden gelegd en hoeft niet verspreid te 

worden over gehele bosperceel. Losse gezaagde stamdelen kunnen ook aantrekkelijk worden 

gesitueerd (voorbeelden vindt u in de bosprojecten van Hans van der Lans). 

2. Vanaf januari 2021 hebben wij én het Boom Kwaliteitsteam Arnhem de gemeente er nadrukkelijk 

op gewezen dat er geen actueel en  goed beheerplan voor Klarenbeek beschikbaar is. Ondanks dat 

heeft afdeling Parken en Bossen ca. 750 bomen - merendeels grote gezonde bomen -  op het 

landgoed omgezaagd en nagenoeg al het stamhout laten afvoeren.  

Het is bekend dat er veel meer verouderde beheervisies voor de Arnhemse parken en landgoederen 

zijn. Van een gemeentelijke organisatie zou je mogen verwachten dat zij een planning met 

reservering van menskracht en budget zou maken om deze achterstand snel op te heffen. In ons 

gesprek bleken er mogelijkheden te zijn om inhoudelijk dichterbij bij elkaar te komen. Maar volgens 

de cluster Openbare Ruimte kan de gemeente de komende periode slechts één beheervisie tegelijk 

ontwikkelen. In september verklaarde heer Hin echter al in een email, dat de gemeente voor alle 

parken ten zuiden van de  Schelmseweg een beheerplan 2021-2035 aan het maken is en dat wij het 

concept daarvan toegestuurd krijgen, zodat wij er tijdig op kunnen reageren.   

 
1 Bedankt voor uw actie om Theunis Klasbeek, projectmanager, contact op te laten nemen met de 
bewonerswerkgroep Klingelbeekseweg (biomassa ovens Schipper-Bos)   
2 Misschien weet u nog hoe Iefje Soetens van bureau Cyber op het laatste moment van de ontwikkeling van het 
nieuwe Bomenbeleid werd afgehaald- februari 2019- onder het mom dat er geen budget was om met haar 
verder te gaan en dat zij  vervangen werd door een zeer onervaren bureau voor dit soort stedelijke discussies 
met  bewoners.  
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3. Wij hebben in onze brieven aan u en in het gesprek met u expliciet gevraagd om spoedig een 

ecologisch beheerplan met een investeringsbudget voor Klarenbeek te ontwikkelen.   

Wij hebben onze hulp aangeboden en u geadviseerd Hans van der Lans bij dat beheer- en 

investeringsplan  te betrekken. Als antwoord kregen wij terug dat het maken van een beheervisie 

voor Klarenbeek in 2022 zou plaatsvinden. De ambtelijke organisatie heeft echter geen idee in welke 

maand men zou kunnen starten. Deze mistige beantwoording van een verzoek is in feite “een spaak 

in het wiel steken”, waardoor een positieve ontwikkeling niet van de grond kan komen.  

Het stadhuis ervaart blijkbaar geen enkele urgentie om spoedig de bosbodem van Klarenbeek te 

verbeteren en ecologisch beheer te ontwikkelen.   

Wij stellen u voor begin februari een gesprek te houden over de ontwikkeling van ecologisch beheer 

voor de andere parken en landgoederen van Arnhem. Het lijkt het ons goed om eveneens het 

gebruik van duurzame bronnen bij de warmtetransitie van Arnhem te bespreken. Graag horen wij 

ook van u of u zelf een vraagstuk of onderwerp met ons wil bespreken. 

 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet, 

namens de Arnhemse Bomenbond  

Anne Ferwerda en  Joost Blasweiler 

 
De Arnhemse  Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
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