2 maart 2021, Arnhem

Geen bosbouwers visie maar een
ecologisch beheerbeleid voor de
Arnhemse landgoederen !
Arnhemse Bomenbond

Betreft: Verzoek tot invoering van een
ecologisch beheerbeleid in Arnhem.

Beste Raadsleden,
De gemeenteraad heeft de kap van 800 bomen in Klarenbeek in december besproken. In alle
ambtelijke adviezen was de bosbouwvisie voor het beheer van de bosdelen van de Arnhemse
landgoederen overheersend. Eind december hebben we daarom een advies gevraagd aan een aantal
bosecologen over het gemeentelijke beheer van de landgoederen de Gulden Bodem en Klarenbeek.
De bosbouwaanpak van de bosdelen van de Arnhemse landgoederen blijkt met name in deze tijden
van droge en te warme zomers zeer slecht te werken. De verdroging en de verzwakking van de
bosdelen o.a. door het weghalen van het gekapte hout uit de bossen maakt een ecologische aanpak
noodzakelijk.
Hans van der Lans – een bekende bosecoloog – heeft daarom negen adviezen opgesteld om tot een
beter beheer van de bosdelen van de Arnhems Landgoederen te komen (zie bijlage). Tevens is een
ecologisch advies meegestuurd van Eef Arnolds over de nadelen van de kap van bomen in bossen.
Wij vragen u een onderzoek uit te laten voeren om de mogelijkheden voor ecologisch beheer van de
bosdelen op de Arnhemse landgoederen spoedig in te voeren.
Tevens willen wij elke partij vragen de transitie van bosbouw naar ecologisch bosbeheer op te
nemen in uw verkiezingsprogramma. Want maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt
er een nieuw College van burgemeester en wethouders met een nieuw bestuursakkoord gevormd.
Bijgesloten is de uitslag van de petitie die voor Klarenbeek is gevoerd. Deze is door ruim 2600
mensen ondertekend.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
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