
   

1 december 2020, Arnhem  

Aan de  Gemeenteraad van Arnhem  

Betreft : De kap van 800 beukenbomen op het Landgoed 

Klarenbeek.  

 

 

 

Beste Gemeenteraadsleden,  

De voorgenomen kap van 800 bomen op het oudste landgoed van Arnhem is niet zomaar een dunning van een bos, maar een zeer 

forse ingreep om bepaalde doelen te bereiken. Wij eisen dat er eerst een geschreven onderhoud en beheerplan wordt gemaakt voor 

het park Klarenbeek. Op geen enkele wijze is schriftelijk de gemeenteraad en de bezoekers van het park duidelijk gemaakt wat de 

doelen van de ingreep zijn. Er is niet aangetoond dat het nu nodig zou zijn om in dit beukenbos meer andere boomsoorten te laten 

groeien. De risico’s die deze ingreep heeft voor de beuken die zouden blijven staan zijn niet beschreven. Dit geldt ook voor de 

begroeiing van de kwetsbare stuwwallen. Op geen enkele wijze wordt aannemelijk gemaakt dat de kap van 800 bomen in deze tijd 

van verdroging, met een te laag grondwaterpeil op Klarenbeek, en de te droge en warme zomers ertoe zal leiden dat het na de kap-

ingreep beter zal gaan met het bos. Zelfs de WUR kan geen goed onderzoek doen als het stadshuis geen schriftelijke onderhoud en 

beheerplan voor het landgoed Klarenbeek bekend maakt.    

  

Nog steeds heeft de gemeente Arnhem eveneens geen UITVOERINGSPLAN van de nota Bomenplan Arnhem bekend gemaakt. Dit 

UITVOERINGSPLAN is nadrukkelijk door wethouder Bouwkamp aan de Gemeenteraad  in de raadvergadering van februari 2020 

toegezegd. Bijna unaniem werd door de gemeenteraad geconstateerd dat het “Bomenplan” teveel een nota van uitgangspunten is, 

waardoor het noodzakelijk is om een uitvoeringsplan te maken. Ook op de inspraakbijeenkomsten in 2019 hebben de betreffende 

ambtenaren en wethouder Bouwkamp steeds gesteld dat na de nota van het nieuwe bomenbeleid direct een uitvoeringsplan zou 

worden opgesteld.  

 

Herhaaldelijk heeft de Arnhemse Bomenbond aan de betreffende ambtenaren en B & W gevraagd om dit Uitvoeringsplan. 

Aanvankelijk werd dit ons door betreffende ambtenaren  toegezegd. Maar uiteindelijk kregen we geen enkele inhoudelijke 

informatie en werd op 10 november 2020 het WOBverzoek om informatie, door Burgemeester en Wethouders geweigerd, omdat in 

het concept Uitvoeringsplan “persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren” zouden staan. Kortom de wet op openbaarheid van 

bestuur is door het stadhuis eveneens niet gevolgd. 

 

Onze tweede eis is daarom dat onmiddellijk het ambtelijke UITVOERINGSPLAN van de nota Bomenplan Arnhem bekend wordt 

gemaakt. Het niet leveren van deze informatie en het niet bespreekbaar maken van dat plan is antidemocratisch en in strijd met 

behoorlijk openbaar bestuur. 

 

Klarenbeek is één van de mooiste parken van Arnhem dat niet in gevaar mag worden gebracht!    

Onze derde eis is daarom: stop direct met de vernieling van Klarenbeek. Geen kap van 800 bomen in Klarenbeek! 

 

Wij verklaren de door de gemeente Arnhem voorbereide kap van 800 beukenbomen tot een besmet werk, dat niet uitgevoerd mag 

en kan worden.  

 

In afwachting van uw antwoord en daden, 

Met vriendelijke groet namens de 
 
Arnhems Bomenbond  
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 
 
 
 

 
 
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem  
Mark Bosch 
 
 

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.  

Arnhemse Bomenbond   


