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Buurt Ede en Veldhuizen Reservering Buurtbos 

 

In het financieel overzicht van de Buurt Ede en Veldhuizen is een voorziening voor het 

buurtbos opgenomen van € 12.500,00. 

Het Buurtbos is kadastraal bekend gemeente Ede, sectie A, nummer 487, groot 25.964 m². 

 

De reservering is opgenomen om te bij calamiteiten te kunnen voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen die het bezit van bos met zich meebrengt: 

• Herplantverplichting bij verloren gaan van de bosopstand.  

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) in werking 

getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en 

de Boswet.  

Onder de Boswet bestond bij het teniet gaan van houtopstanden de plicht tot om binnen 

drie jaar op bosbouwkundig verantwoorde wijze te herplanten.  

In de artikel 4.3 Wnb is de herplantverplichting één op één uit de Boswet overgenomen. 

Een bosopstand kan verloren c.q. teniet gaan door menselijk handelen, vellen en verkopen 

van het hout, of calamiteiten zoals brand, storm, ziekten, plagen of klimaatverandering 

(extreme droogte). 

• Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW heeft elke boseigenaar zorgplicht voor zijn 

bosopstanden. Als de eigenaar niet voldoet aan zijn zorgplicht is er sprake van 

onrechtmatige daad en is hij aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door zijn 

nalatigheid.  

Aansprakelijkheid kan worden voorkomen als de eigenaar kan bewijzen dat hij aan zijn 

zorgplicht heeft voldaan. De eigenaar moet kunnen aantonen dat hij de bomen c.q. 

opstanden regelmatig inspecteert en als hij gebreken constateert passende maatregelen 

heeft genomen. 

Voor het buurtbos geldt dit met name voor de bomen langs de openbare wegen, deze 

bomen dienen één keer per vijf jaar visueel geïnspecteerd te worden, als er gebreken 

geconstateerd worden dienen maatregelen genomen te worden door bijvoorbeeld de 

bomen te snoeien (dood hout verwijderen) of de boom te vellen. 

 

Indien er sprake is van een calamiteit, bosbrand, storm, blijven er geen bomen staan die zaad 

produceren voor natuurlijke verjonging en dient het bos binnen drie jaar herplant te worden. 

De kosten van herplant worden begroot op, prijspeil medio 2020 in Euro en inclusief BTW 

per hectare; 

a. Opruimingskosten restanten € 500,00 

b. Terreinvoorbereiding planten (klepelen) - 800,00 

c. Plantgaten maken (woeler) 2.500 à € 0,50 - 1.250,00 

d. Aankoop bosplantsoen 2.500 à € 0,90 - 2.250,00 

e. Planten in handkracht 2.500 à € 0,60 - 1.500,00 

Totaal herplant € 6.300,00/ha. 

Oppervlakte Buurtbos 2.59.64 ha à € 6.300,00 €  16.357,00 
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Als gevolg van de klimaatverandering is er in midden en noord Europa een groot aanbod van 

rondhout met als gevolg lage houtprijzen waardoor er bij noodvelling of calamiteit een lage 

opbrengst is van hout. 

Een reservering van € 12.500,00 is gezien de huidige ontwikkeling zeker verantwoord, voor 

toekomst bestendig beheer van het bosperceel stel ik voor om de reservering te verhogen naar 

€ 15.000,00. 

 

De kosten van de wettelijke zorgplicht en het onderhoud van de beplanting worden gedragen 

door de lopende exploitatie en subsidies. 

 

De Buurtscheuter 

 

Benny van Dasselaar. Telefoon 0318–616772 Mobiel 06-22470547 

Mail: benny@dasselaaradvies.nl  
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