Arnhem 26 oktober 2021

Aan de wethouder Groen en
Duurzaamheid van de Gemeente
Arnhem
Gesprek over aanpak Klarenbeek
Arnhemse Bomenbond

Geachte mevrouw Bouwkamp,
Gisteravond is uw antwoord op ons verzoek voor een ecologische aanpak van het landgoed
Klarenbeek besproken in de ledenvergadering van de Arnhemse Bomenbond.
Wij stellen u voor om met een kleine afvaardiging van de Bomenbond een gesprek te houden, want
nu dreigt opnieuw door miscommunicatie en een verouderde beheeropvatting een langdurig conflict
te ontvlammen totdat er een nieuw stadsbestuur wordt gekozen.
Wij willen dat gesprek graag met u en Marcel Wenker op korte termijn voeren.
Wij willen u uitleggen waarom het noodzakelijk is nu direct voor een ecologische aanpak te kiezen en
ook waarom er investeringen in de nieuwe bestuursperiode in het landgoed gedaan moeten worden.
Het gaat dus niet alleen om de formulering van een actuele beheervisie, maar om planontwikkeling
voor een ecologische aanpak van het landgoed Klarenbeek met een investeringsplan. Nu
bijvoorbeeld is er een vier meter brede asfaltweg in de rand van Klarenbeek, dat regenwater direct
van het hoge deel van het landgoed afvoert, in plaatst van opslaat in Klarenbeek. De wind
gevoeligheid van dit bosdeel hebben we al in onze vorige brief genoemd. Decennia lang is er door de
beheersorganisatie van de gemeente veel te weinig stamhout achtergelaten in de bosdelen. Daarom
is op korte termijn actie noodzakelijk om de verarmde en verdroogde bosbodem op ecologische
wijze te laten herstellen.
Overigens in bijna alle bossen en bosdelen van de Gemeente Arnhem wordt de beheernorm om
tenminste 10 % van het VOLUME van uit liggend en staand dood stamhout bos te laten bestaan niet
gehaald. Dit heeft slechte gevolgen voor de biodiversiteit en vitaliteit van deze bossen!
Twee weken geleden zijn er in Klarenbeek nabij de Jacobiberg een aantal bomen in opdracht van de
gemeente omgezaagd. Wij hopen dat dit hout conform uw antwoord wel blijft liggen in het bos. Wij
willen u indringend vragen na te gaan of de beheerafdeling dit stamhout in de bosdelen inderdaad in
de bosdelen van Klarenbeek opslaat en niet laat afvoeren.
In afwachting van uw antwoord,
Met hoogachting
Namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda, Joost Blasweiler en Thomas Meyer
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