
1 
 

 

 

Geachte raadsleden en mevrouw Bouwkamp, 

Uit het antwoord d.d. 8-12-2020 van de Stadsdeelmanager Bossen en Parken namens wethouder 

Bouwkamp op onze vragen over het onderzoek Landgoed Klarenbeek door Wageningen University 

Research blijkt dat de gemeente alleen de volgende vraag heeft gesteld aan dr.ir J. den Ouden van de 

Wageningse University & Research (WUR):   

“Dragen de nu ca. 800 gebleste bomen bij aan het realiseren van de gestelde doelen (Instandhouding 

van het bos, Vergroten biodiversiteit, Vastleggen CO2, Recreatief aantrekkelijk , Veiligheid zoals 

geformuleerd in het de nota Bomenplan) of kunnen we dat ook bereiken op een andere manier of 

door minder bomen te kappen?” 

Wij missen in deze adviesaanvrage de volgende onderzoeksvragen: 

-  Wat zijn de gevolgen van de kap voor de beukenbomen (en andere bomen) die de gemeente wel 

wil laten staan met de kap van 800 bomen op talrijke plekken in het bos op de korte en middellange 

termijn?  

- wat zijn de nadelen en risico’s door de kap van 800 bomen in deze tijd van verdroging van bomen 

en te warme zomers voor het park Klarenbeek?  

- Wat zijn de voor- en nadelen om de kap van de 800 bomen op het Landgoed Klarenbeek uit te 

stellen voor een periode van vijf jaar? 1 

De staddeelmanager Bossen en Parken stelt in zijn brief dat de politiek vraagt naar een onafhankelijk 

oordeel over de wenselijkheid en de juistheid van de geplande dunning. 

Er rijzen echter zeer grote twijfels of een onafhankelijk oordeel wel tot stand kan komen, omdat het 

UITVOERINGSPLAN van de Nota Bomenbeleid nog steeds niet openbaar is gemaakt.2  Ook de keuze 

van de wethouder om dit advies door dr.ir J. den Ouden te laten opstellen maakt een onafhankelijk 

oordeel twijfelachtig. Want uit de eigen gegevens van assistent-professor den Ouden op de WUR 

website blijkt, dat hij de volgende leidraad heeft in zijn werk: “My main interest is in the sustainable 

management of forest resources. My main concern is to figure out ways to continuously harvest wood as a 

renewable product from forests while maintaining the integrity of the forest ecosystem and allow for a diverse 

and attractive forest. 

 
1 Over 5 jaar kan veel beter beoordeeld worden of de kap van veel gezonde bomen in de komende te droge en 
te warme periode wel verantwoord is.  
2 Het feit dat het UITVOERINGSPLAN van de nota Nieuwe Bomenbeleid nog steeds niet behandeld is in de 
gemeenteraad veroorzaakt verschillende interpretaties van ambtelijke afdelingen en politieke bestuurders. 
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I wish to contribute to our understanding of how forest ecosystems work, ranging from the physiology of trees, 
through growth reactions to thinning, to the long-term successional dynamics of our (semi)natural woodlands.I 
believe that the challenges facing the management or natural environment must be met through effective 
dissemination of scientific knowledge to the entire community of stakeholders, both laymen and professionals. I 
therefore consider it my main task to inspire students, professionals and the public in finding ways to take 
decisions on the management of forests that allow its continuous use for future generations while maintaining 
a habitat for the rich diversity of species.” 

Is het niet beter voor maken van een onafhankelijk oordeel om een onderzoeker te kiezen, die niet 
de houtproductie van bossen als belangrijkste voorop stelt?  

Tevens blijkt Wageningse University & Research volgens hun eigen website een voorstander is om de 

houtproductie in de Nederlandse bossen aan te wenden voor de verbranding van hout in de 

biomassacentrales - weliswaar onder een aantal voorwaarden.3 

Er zijn aanmerkelijke twijfels gerezen of de WUR niet te veel verbonden is met de pro-advisering van 
de houtgestookte biomassa industrie, die zoals bekend, actief bezig is miljarden rijkssubsidies te 
verwerven voor de uitbreiding van haar biomassa centrales.4 
 
Kortom wij willen zowel de Gemeenteraad en de Wethouder Groen en Duurzaamheid het volgende 
dringend vragen:  
 
1. het onderzoek voor de aanpak van Park Klarenbeek uit te breiden met de door ons genoemde drie 
onderzoeksvragen. 
 
2. Een beter geschikte researchafdeling in te schakelen voor het onderzoek naar het omzagen van 
800 bomen in het park Klarenbeek. Eén die beter in staat is een onafhankelijk oordeel uit te spreken.  
 
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 Schuytgraaf, 
Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Klingelbeek, 
Arnhems Peil.            
  
PS. Wij willen nog steeds een copy van de schriftelijke opdrachtverlening van de gemeente aan de WUR voor 

het onderzoek ontvangen en copy van de opstelling van de WUR van de onderzoeksdoelen en de werkwijze 

van haar onderzoek t.b.v. het park Klarenbeek.  

 
3  ”Science-based guideliness for sustainable biomass harvest: The final goal of this project is to derive science-
based guidelines for sustainable biomass harvest from production forests. Therefore we will assess the 
nutrient balance based on the forest experiment. The data of al incoming (deposition and weathering) and 
outgoing (harvest and leaching) fluxes of this forest experiment will be used to validate a nutrient budget 
model. Based on this nutrient budget model we will simulate the nutrient budget during an entire rotation 
period under different management scenarios. The resulting output regarding the sustainability and recovery of 
the nutrient budget during the rotation will serve as a decision support system for forest managers and forest 
policy makers to evaluate biomass yield from ecological sustainability principles. This application will provide 
new guidelines to use Dutch forests in an sustainable way under increasing demands.” 
4 Er zijn bij de FAB dertien onderzoekers van de WUR bekend die deelnemen aan de pro-advisering van de 
houtgestookte biomassacentrales. 


