Van: Cathelijne Bouwkamp (Wethouder Arnhem - GroenLinks)
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 16:13
Aan: Joost Blasweiler (Woordvoerder Arnhemse Bomenbond)
Onderwerp: RE: Vervolg aanpak Landgoed Klarenbeek - Arnhemse Bomenbond
Geachte Arnhemse Bomenbond,
Beste Joost Blasweiler,
Op 16 september ontving ik uw brief, hierbij stuur ik u mijn reactie. Ik heb begrepen dat er onlangs een veldbezoek
geweest is wat wij als gemeente zeer nuttig vinden. In deze mail ga ik in op de vragen die u stelt in uw brief.
U verzoekt de gemeente om zo snel mogelijk stamhout van elders terug te brengen in de bosdelen van park
Klarenbeek. Ik ben net als u van mening dat dood hout een essentieel onderdeel is van een duurzaam,
klimaatadaptief en biodivers bos is. Het achterlaten van dood hout, in de vorm van top- en takhout en staand dood
hout, is iets wat Arnhem al heel lang doet in haar bossen en parkbossen. Naast ecologische waarden speelt in de
parkbossen zoals in park Klarenbeek ook de cultuurhistorie en aantrekkelijkheid een belangrijke rol bij de keuzes
die gemaakt worden in het onderhoud.
Wat ik begrepen heb van onze adviseurs is dat tijdens het veldbezoek op 7 september zitten er aan het slepen met
stamstukken van elders en deze aanbrengen in de parkbossen in Klarenbeek grote nadelen. Dit vereist vele
transportbewegingen met schade aan park en bodem tot gevolg.
Het aanbrengen van losse, gezaagde stamstukken van elders dragen niet bij aan een aantrekkelijk park. We gaan bij
de aankomende uit te voeren dunning meer hout achterlaten in het bos. Het dunnen doen wij op een natuurlijke
wijze, bijvoorbeeld door het ringen of omduwen van bomen, of het verwijderen van een deel van de kroon en zo
een afstervende boom laten staan. Hierdoor ontstaat een veel natuurlijker bosbeeld en wordt aan u en onze wens
voor meer dood hout in het parkbos tegemoet gekomen. De veiligheid van de parkbezoeker blijft voorop staan.
Daarnaast kent Arnhem verschillende stadsparken. Voor al deze parken zijn beheervisies opgesteld. Momentweel
werken wij aan het vernieuwen van de beheervisie voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. In 2022 staat het
vernieuwen van de beheervisie voor het park Klarenbeek op de planning. Het onderdeel biodiversiteit en ecologie
is en blijft hierin een belangrijk uitgangspunt. Bij het opstellen van de beheervisie worden belanghebbenden zoals
de schouwgroep betrokken. De heer Van de Lans zullen wij ook betrekken. De beoogde uitvoering van het geplande
werk draagt ook nu al bij aan deze doelen.
Over het onderhoud van het parkbos in park Klarenbeek is vorig jaar uitgebreid gedebatteerd in de gemeenteraad.
De raad heeft ingestemd met het voorgenomen onderhoud. Een beperkt deel van het parkbosonderhoud moet nog
uitgevoerd worden. Er is geen aanleiding dit onderhoud uit te stellen. Dit onderhoud draagt namelijk bij aan een
toekomstbestendig park en is nodig in het kader van de veiligheid voor parkbezoekers. Het is ook in lijn met de
beheervisie voor het park Klarenbeek 2007 en met de doelen uit de Groenvisie 2017 en het Bomenplan 2020.
Zoals hier boven aan gegeven laten we in dit deel meer hout achter in het parkbos, zolang de veiligheid van de
bezoeker gegarandeerd kan worden.
Vertrouwende erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijk groet,
Cathelijne Bouwkamp
Wethouder Groen gemeente Arnhem

