Advies voor het behoud en een optimale natuurlijke
ontwikkeling van de Arnhemse landgoederen
Klarenbeek en de Gulden Bodem

Landgoed Klarenbeek januari 2021

In opdracht van de Arnhemse Bomenbond
Drs. Hans E. van der Lans
bioloog, bosecoloog en bomendeskundige
Directeur Ecoplan Natuurontwikkeling
Asserstraat 201
9486 TD Rhee(Assen)
0651-329838
www.Ecoplan.nl
www.Waldlaif.nl
23 januari 2021 Rhee

1

Advies aan de Arnhemse Bomenbond
Voor het behoud en een optimale natuurlijke ontwikkeling van de Arnhemse landgoederen
Klarenbeek en de Guldenbodem.
Voorwoord en Inleiding
Op verzoek van de Arnhemse Bomenbond heeft ondergetekende, Hans van der Lans van Ecoplan Natuurontwikkeling,
een kort advies geschreven over de ecologische situatie en het actuele beheer van de bossen op een tweetal
belangrijke Arnhemse landgoederen, te weten Klarenbeek en de Gulden Bodem.
Op 12 december 2020 heb ik samen met Kristine Ram, Lid van de Arnhemse Bomenbond, van de Werkgroep Behoud
Bomen Arnhem en van de Stichting Tree Union, een bezoek gebracht aan de twee landgoederen. Mevr. Ram heeft mij
rondgeleid en op de hoogte gebracht van haar bosvisie, de acties van de diverse milieugroepen van de Bomenbond, de
publiciteit hieromheen en de vele Arnhemse discussies rondom de thema's bos en bomen. Kristine Ram heeft een
uitgebreid verslag gemaakt van deze excursie. Het verslag bevat veel basisinformatie en is door mij geautoriseerd. Het
gaat hierbij als bijlage en moet gezien worden als onderdeel van het voorliggende advies, dat daardoor beknopt kon
worden gehouden.
Verder heb ik kennis genomen van diverse rapporten, beleidsplannen en adviezen, zoals dat van gemeentelijk adviseur
Jan den Ouden en notities en verslagen door de natuur- en milieugroepen en de politieke discussies, alles met
betrekking tot dit interessante onderwerp.
De invalshoek van het hier voorliggende advies is geen bosbouwkundige, maar een onafhankelijk ecologische :
Het behoud en een optimale natuurlijke ontwikkeling van de betreffende belangrijke landgoedbossen op voor
Arnhem en zelfs landelijk, uitzonderlijke bodems en gradiënten.
Er zijn bijzondere natuurlijke potenties aanwezig, die met het reeds uitgevoerde en volgens de plannen in de toekomst
te voeren beleid, niet kunnen worden gerealiseerd.
Ik spreek de wens uit dat dit advies een bijdrage zal leveren aan de nog te volgen discussies, de benodigde, nog uit te
voeren onderzoeken en de daarop te baseren plannen.
Natuur, biodiversiteit, erfgoed, authenticiteit en recreatief gebruik kunnen en moeten hierbij hand in hand gaan.
Beleidskader en Doelstellingen
Aan de huidige visie en de huidige, ter discussie gestelde ingrepen, liggen de gemeentelijke beheervisies, de Beheervisie
2007-2017 en het meer recente Bomenplan 2020 ten grondslag. Hierin worden enkele algemene uitgangspunten en
doelstellingen benoemd voor het beheer van de parken en bossen.
Het beheer van het Arnhemse bos zal de instandhouding van het bos, het vergroten van de biodiversiteit, het
vastleggen van CO2, het creëren van een recreatief aantrekkelijk bosbeeld en het garanderen van de veiligheid van
bezoekers, moeten garanderen. Deze algemene doelstellingen worden niet betwist. Ze zijn echter weinig specifiek, men
kan er (te) veel kanten mee uit.
Dunning, overigens een bosbouwkundige term, wordt gezien als de belangrijkste beheermaatregel, en dient vooral (?)
gericht te zijn op het stimuleren van een gevarieerde bosstructuur met meer gelaagdheid en een gevarieerde
soortensamenstelling met van nature voorkomende (boom-)soorten. Voor de parken is naast deze variatie ook
stabiliteit van de bomen een belangrijk doel en dient rekening gehouden te worden met de historische context. De
doelen worden niet expliciet vertaald naar terreinkenmerken en bosbeelden. Voor nadere uitwerking wordt verwezen
naar de beheervisie. De genoemde doelstellingen worden niet betwist, maar zijn eveneens te weinig specifiek, men
kan er (te) veel kanten mee uit. De feitelijke keuzestrategie, die door de uitvoerende beheerders en blessers gevolgd
wordt bij de uiteindelijke beheerkeuzes, is niet vastgelegd. Voor het vergroten van de transparantie in de keuzes die
gemaakt worden, zijn nadere op schrift te zetten uitwerkingen, noodzakelijk.
In de Beheervisie 2007-2017 worden het natuurlijke karakter van de bossen en de
grote variatie als kernkwaliteiten benoemd. Op beide aspecten is veel af te dingen. Als doelen worden genoemd het
behouden van het wintereikenbeukenbos en de aanwezigheid van minstens 10 % dood hout ten behoeve van de
biodiversiteit. Beide doelen zijn niet onderbouwd en zeer onvolledig in het beschrijven van
alle andere mogelijke doelen, die daardoor geheel buiten beeld blijven.
In beide documenten wordt vermeld dat voorgenomen beheermaatregelen vooraf worden besproken met
omwonenden. Dit gebeurt met zogenoemde schouwgroepen. In het afgelopen jaar zijn in park Klarenbeek
verschillende bijeenkomsten geweest met de Schouwgroep en zijn daarnaast ook andere bijeenkomsten georganiseerd
met groepen belangstellenden. Schrijver dezes heeft geen van deze bijeenkomsten meegemaakt en kan ze dus
inhoudelijk niet beoordelen. Wanneer van gemeente-wege hierbij slechts eenzijdig, bosbouw deskundigheid wordt
ingebracht, kunnen discussies zeer snel uit de hand lopen.
Vanwege burgers en natuurgroepen gelden immers ook andere, meer brede, ecologische en biodiversiteits
verwachtingen.
Deze inbreng zal ook de beleving voor de recreant sterk doen toenemen.
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Het bosecosysteem, een korte Ecologische scan
De Arnhemse landgoedbossen liggen op de stuwwal in de gradiënt van het hoog gelegen, zeer schrale en zure
Veluwemassief naar de lager gelegen voedselrijke tot natte gronden van de grote rivieren. De bodems bestaan uit
enigszins voedselhoudend zand, waar zich een bosbodem met een dikke zure humuslaag heeft ontwikkeld. De
strooiselvertering is gestoord tgv jarenlange verschraling door uitloging, stikstofstress, verzuring, mineralenonbalans,
houtoogst en klimaatopwarming.
De bosvegetatie
De vegetatie, i.c. boomlaag, struiklaag, kruiden, grassen en mossen, is zeer arm aan soorten. Eigenlijk zijn nog slechts
bomen aanwezig. De (variatie in) verticale bosstructuur is grotendeels afwezig. De ontwikkeling richting Fagetum
nudum is ver voortgeschreden.1
De horizontale structuurvariatie is gering. Er zijn nauwelijks bosweiden en bosranden.
Verdroging.
Waterwinning op het Veluwemassief heeft tot een verlaging van de grondwaterstand geleid, waardoor er geen
mineraalrijk kwelwater meer aan de oppervlakte uittreedt. Verdroging treedt eveneens op door de nu al 3 jaar
durende droge tot zeer droge zomers. Het gebruik als productiebos met gelijkmatige dunningen en regelmatig
terugkerende houtoogsten, heeft vooral geleid tot een homogeen en eenzijdig bomenbos, zonder veel struiken,
bosranden en dood hout. Het gebrek aan dood hout, 3 % tot maximaal 5 %, draagt bij aan de verdroging, immers, de
wind waait onder de kroonlaag, tussen de stammen door en heeft haar verdrogend effect op de bosbodems.
Houtoogst, afvoer van biomassa, is in de atmosfeer brengen van broeikasgassen
Door mensen beheerde bossen worden door de afvoer van stammen(hout) in een jong groeistadium gehouden.
Daarmee blijft de houtvoorraad meestal steken op 250 tot 350 m3 per hectare. Natuurlijke oude bossen, waar de
kringloop gesloten is, hebben een houtvoorraad van 600 tot 800 m3 per hectare. De doodhout-voorraad kan dan even
groot zijn. De totale biomassa, inclusief strooisel en humus kan groeien tot 1800 ton per hectare. De massa aan hout
zit in de vele woudreuzen van honderden jaren oud. Ze zijn majestueus en zijn recreatief zeer geliefd. Een voorbeeld is
het bekende ''Oerwoud van Bialowieza'' in Oost-Polen. In dergelijke natuurbossen zit veel meer koolstof opgeslagen
dan in onze multifunctionele productiebossen. Door bomen en bossen oud te laten worden zonder houtafvoer, wordt
dus tevens aan klimaatopgaves gewerkt(Stephenson, 2014).
De huidige tijd stelt het bos voor extra grote problemen
Het klimaat is reeds 1,2 graden opgewarmd, de opwarming zal zich doorzetten. Fijnspar, Douglas en Beuk zijn gevoelig
voor hittestress en verdroging en zelfs de Eik heeft het moeilijk. Van andere boomsoorten moeten we nog maar
afwachten hoe ze op verdere opwarming en langere droogteperioden reageren.
Gevarieerde en soortenrijke, natuurlijke bosecosystemen kunnen zich aanpassen, maar ook zij hebben daar vele
decennia voor nodig. De landgoedbossen zijn momenteel niet geëquipeerd om aan dit fenomeen het hoofd te bieden.
Overmaat stikstof en verzuring. De landbouw, het verkeer en de industrie stoten grote hoeveelheden stikstof uit. De
aanhoudende stikstofdepositie is globaal een factor 10 meer dan gevoelige natuur kan verdragen. De kwaliteit van de
bodem wordt in toenemende mate ondermijnd door bodemverzuring. De voor groei en overleven noodzakelijke
bodemmineralen raken in onbalans. Ook de bossen lijden zwaar onder de hoge stikstoflast, waardoor
stikstofongevoelige soorten als bramen gaan overheersen.
Adviezen
Advies 1: Verdroging
Start een onderzoek naar de (mate van) verdroging, maak plannen voor het terugdringen van verdroging en de
mogelijkheden van vernatting . Klarenbeek heet niet voor niets Klarenbeek.
Advies 2: Stikstoflast
Bodem, grond- en oppervlaktewater verzuren ten gevolge van de te grote depositie van stikstofoxiden en ammoniak.
Belangrijke voedingstoffen spoelen weg. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen zelfs geheel.
De voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. Het terugdringen van de stikstoflast is moeilijk. Het
omvat grotendeels een extern tot zelfs landelijke opgave. Er zijn echter mogelijkheden het bosecosysteem robuuster
te maken door verhoging van de luchtweerstand, door het ontwikkelen van interne en externe bosranden.
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Fagetum nudum, leeg beukenbos, door de hoge, dichte kruinen en de lange, kale stammen, ontstaan hallenbossen, waarbij alle
ondergroei gesmoord wordt door lichtgebrek, watergebrek en een overmaat aan dode bladeren.
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Advies 3 : Dood hout, liggend en staand, de kringloop sluiten
Het aandeel dood hout in de vorm van liggende en staande dode bomen, is veel te laag. Bij ingrepen kunnen alle t.b.v.
lichtintrede uit het kronendak te verwijderen bomen, in het bos blijven, zodat het aandeel dood hout sterk kan stijgen.
Men kan denken aan het ringen en omtrekken van bomen.
Advies 4 : Horizontale structuurvariatie, open plekken, licht en leven in het bos
Het bos is te donker geworden, er staan te veel beuken. Door –pleksgewijs-- ruimte in het kronendak te maken, door
meerdere bomen bij elkaar te ringen of om te trekken, komt er licht op de bosbodem. Daarvan profiteert de spontane
verjonging, het licht is ook noodzakelijk voor het aanslaan en de voorspoedige groei van (de aanplant van) kruiden,
struiken en bomen.
Er ontstaan bosranden in het bos. Bloeiende echte bosplanten, bijen en vlinders, zullen profiteren. Het bos begint met
leven op de open plekken.
Advies 5 : Stabiel bosklimaat, ontwikkel open ruimten en bosranden
Bosranden zijn essentiële onderdelen van een bosecosysteem. Daar ontstaat het nieuwe leven, dat zijn de plekken van
verjonging, de plekken waar in de bescherming van doornstruiken en dode stammen, kiemplanten kunnen opgroeien
tot gevestigde individuen die tegen een stootje kunnen.
Advies 6 : Werk aan de opbouw van een grote biomassa.
Bossen leggen CO2 vast in levende bomen, maar ook in de struiken en de andere bosplanten, het dode hout, de
humus en de fauna. In de opgeslagen biomassa zit de energie en alle voedingsstoffen voor het hele bosecosysteem.
Verterende stammen, takken en bladeren voegen koolstof toe aan de bodem, er ontstaat mede omdat de dode
biomassa veel vocht vasthoudt en moeilijk uitdroogt, rijk strooisel en rijke humussoorten. De bodem herstelt zich, er
groeien oude dikke bomen.
Jonge bossen en productiebossen groeien honderden jaren door en zijn, ondanks dat een deel van de biomassa weer
verteert en als CO2 weer terugkeert in de atmosfeer, oneindig groeiende reservoirs van koolstof. Dunning met afvoer
van de stammen, verlaagt echter de hoeveelheid opgeslagen koolstof.
Advies 7 : Herstel Bodemleven en Biodiversiteit
De bodemsituatie laat een grote mate van urgentie zien, die we niet kunnen negeren. Van de soorten die nodig zijn om
bij te dragen aan het beoogde bodem- en bosherstel, zijn geen of onvoldoende zaadbronnen (meer) aanwezig. Eén van
de herstelmaatregelen is het aanplanten van belangrijke loofsoorten die nu niet of nauwelijks meer aanwezig zijn,
maar die hier oorspronkelijk wel thuishoren.
Het gaat hierbij om autochtone, rijkstrooisel boom- en struiksoorten met een grote mate van genetische variatie. We
kunnen denken aan Winterlinde, Fladderiep, Ratelpopulier, Haagbeuk, Esdoorn, Noordse esdoorn, Veldesdoorn,
Tamme kastanje, Hazelaar, Lijsterbes, Vuilboom, Wegedoorn, Meidoorn, Sleedoorn en diverse rozensoorten.
Met hun bladeren dragen ze bij aan het herstel van de bosbodem, door deze voedzamer te maken en de
mineralenbalans te herstellen. Dit is onmisbaar voor de ontwikkeling van een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met
een grote biodiversiteit.
De kleine fauna, vlinders en bijen, maar ook mieren, krekels, muizen en zaden- en insecteneters en de bos- en
bosrandvogels zullen profiteren van het inbrengen van autochtoon genetisch materiaal in een veel opener bos.
Doodhoutinsecten gedijen bij een grote hoeveelheid liggende en staande dode bomen in eveneens een opener bos.
Advies 8 : Zonering van beheer, recreatie en veiligheid
Zonering voor het beheer, recreatie en de veiligheid heeft grote voordelen. Door een grote mate van horizontale
structuurvariatie ontstaan heel verschillende bosbeelden. Het licht speelt door het bos, maar er zijn ook donkere
plekken waar het bos, het bos wordt gelaten (nietsdoen). Er ontstaan verschillende recreatief aantrekkelijke
bosbeelden, die de mensen kunnen opzoeken of juist mijden.
Met zonering kan ook de veiligheid van bezoekers worden gegarandeerd. Stervende, aftakelende bomen kunnen
worden getolereerd door de risicoplekken op de juiste plaatsen in de zonering op te nemen. Langs paden en de
drukkere bosdelen kunnen onveilige situaties worden voorkomen door het vellen of omduwen van de dode,
aftakelende bomen. Door bomen de ruimte te geven of zelfs vrijstaand te laten groeien, kunnen zij ook stabieler
worden.
Advies 9 : Ecologische visie
Er is geen onderbouwde integrale en ecologische visie op de landgoedbossen van de gemeente Arnhem. Voor het
vergroten van de kennis en de transparantie in de keuzes die gemaakt (moeten) worden, wordt aanbevolen deze ten
spoedigste op te stellen. In dit plan kunnen ook klimaat, verdroging en verzuring worden meegewogen. Hierdoor kan
ook de huidige impasse worden doorbroken.
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Conclusies
• Bij het uitzetten(blessen) van de dunning in de landgoederen Park Klarenbeek en Gulden Bodem is elke boom
individueel beoordeeld. De aangewezen en af te voeren bomen zijn gekozen met een bosbouw- en
boomkundige afweging.
• De reeds uitgevoerde en geplande dunningen dragen slechts in zeer beperkte mate bij aan het realiseren van
de in de beheerplannen gestelde doelen. Er zijn veel gemiste kansen. De esthetiek is veronachtzaamd. De
doelen kunnen veel beter op een andere manier worden bereikt.
• De geplande dunningen dragen niet bij aan het realiseren van meer variatie en grote natuurwaarden,
integendeel.
• De reeds uitgevoerde en geplande dunningen zijn schadelijk voor de natuurwaarden. De homogene
bosstructuur blijft in tact, de ondergroei en lichtinval worden verder beperkt. Het bos, de bomen en de
bodems zullen verder uitdrogen, de bodems zullen verder verarmen en verzuren.
Er ontstaat steeds meer een Fagetum nudum. 2
• Klimaatverandering en stikstofdepositie vormen chronische drukfactoren, waar duidelijke inrichtings- en
beheermaatregelen tegenover moeten staan.
• Het WUR-advies van de heer den Ouden over de Voorgenomen dunningen in Park Klarenbeek, van 10-122020, is eenzijdig bosbouwkundig van opzet en daarmee niet van toepassing op de belangrijke natuurlijkmultifunctionele landgoedbossen van Arnhem.
• In deze notitie worden negen(9) –niet uitgewerkte- ecologische adviezen gegeven, waarmee de gemeentelijke
landgoedbossen tot een optimale natuurlijke ontwikkeling kunnen worden gebracht. Hierbij kunnen ook de
bijzondere ecologische potenties van de terreinen worden ontwikkeld.
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Klarenbeek december 2020 kaal bosgebied door vroegere uitdunningen

Gulden Bodem een deel van de houtoogst december 2020

Bijlage behorende bij en onderdeel van dit advies:
Verslag van de expeditie Gulden Bodem en Klarenbeek met Hans van der Lans, Kristine Ram, 16 december 2020
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