Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19 september 2013
Verslag van de stand zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter Benny
van Dasselaar tijdens de Buurtspraak 2013 van de Buurt Ede-Veldhuizen
Geacht buurtbestuur en geërfden,
Allereerst wil ik u allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen om mij te benoemen
als Buurtscheuter. Nadat ik door de Buurtrichter gevraagd werd mij kandidaat te stellen
voor de functie van Buurtscheuter heb ik mij, voor hierop positief te reageren, verdiept in
de taken van die ik dan zou moeten doen. In het vorige agendapunt is de instructie
Buurtscheuter aan de orde geweest, gelukkig heeft de Buurtrichter mij hierbij ook
betrokken. Daarnaast heb ik van de hem een overzicht ontvangen van hetgeen vanaf begin
van deze eeuw in de Buurtspraak over het Buurtbos gezegd is.
Centrale thema’s voor het Buurtbos zijn:
1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën
2. Toezicht / vuilstort / handhaving
3. De jacht
Onderhoud en instandhouding
Het Buurtbos is van oudsher een productiebos en ook als zodanig geëxploiteerd, de
aanwezigheid van de aangeplante meer eisende naaldhoutsoorten zoals Douglas en Japanse
lariks wijzen hierop. In het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland is het Buurtbos
gekwalificeerd als “Droog bos met productie”, dit betekend dat het gevoerde beheer kan
worden voortgezet. Uit de verslagen van de Buurtspraak blijkt verder dat in de winter
2007/2008 voor de laatste keer gedund is.
In afgelopen periode heb ik het Buurtbos een paar keer bezocht en geconstateerd dat dat
de hoofdopstand bestaande uit Douglas, Japanse lariks, Grove den en Amerikaanse eik
gedund kan worden waarbij gestuurd dient te worden op het verkrijgen van natuurlijke
verjonging van deze boomsoorten. Op een aantal plaatsen is al voldoende natuurlijke
verjonging aanwezig deze wordt echter overwoekerd door de niet gewenste soort Prunus
Serotina ofwel bospest. Vooruitlopend op de dunning zal deze soort en amerikaanse eiken
opslag afgezet moeten worden, de stobben worden ingesmeerd met glysofaat om uitlopen
te voorkomen.
Door meer licht op de bodem te maken en deze tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden licht te verwonden zal er meer natuurlijke verjonging komen. Ik ben
voornemens komende periode de bomen die verwijdert moeten worden te blessen en deze
te verkopen aan een houthandel waarbij ik een positieve opbrengst verwacht. De
aannemers/handelaren waarmee ik werk zijn ERBO en FSC gecertificeerd waardoor de
duurzaamheid is gewaarborgd.
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Toezicht / vuilstort / handhaving
In de verslagen las ik dat de Buurtscheuter boetes kan uitdelen als hij overtredingen
constateert. Helaas ben ik geen BOA, domein Milieu en Welzijn, en dus niet gerechtigd om
boetes of in de nieuwe regeling bestuurlijke straf beschikkingen uit te delen aan
overtreders.
Zoals u wellicht vernomen hebt is de politie in Nederland volop aan het reorganiseren een
onderdeel hiervan is dat de BOA’s in het buitengebied worden ondergebracht in een
zogenaamde RUD, Regionale Uitvoeringsdienst, vanuit mijn functie als rentmeester ben ik
hierbij ook betrokken voor de BOA’s die op de door mij beheerde landgoederen actief zijn.
In de nieuwe organisatie worden mogelijkheid tot samenwerking van grondeigenaren voor
toezicht en handhaving vereenvoudigd. Als in de loop van dit najaar de nieuwe organisatie
wordt uitgerold stel ik mij voor dat de Buurt zich voor toezicht en handhaving gaat
samenwerken met de BOA’s die al in het gebied actief zijn. Ik zal het Buurtbestuur van de
voortgang op de hoogte houden. Tijdens mijn laatste bezoek, afgelopen dinsdag, heb ik
geen nieuwe vuilstort geconstateerd.
Om en handvat te hebben om te kunnen optreden zal aan beide zijde van het buurtbos een
zogenaamd “openstellingsbord” worden geplaatst waarop staat wat wel en niet is
toegestaan. Hierbij overhandig ik de borden aan de Buurtrichter, de plaatsing zal in
combinatie met het informatiebord plaatsvinden.
De jacht
Op grond van de Flora en Faunawet, afdeling 2, artikel 33 is de eigenaar gerechtigd tot het
genot van de jacht op zijn eigendommen, dit betekend dat alle geërfden de jacht kunnen
uitoefenen in het Buurtbos. Ik moet u echter teleurstellen om te mogen jagen moet de
eigenaar wel beschikken over een geldige jachtakte met daarbij behorende voorwaarden
en verplichtingen en een jachtveld hebben van minimaal 40 hectare. Daarom is in het
daarop volgende artikel opgenomen dat hij jacht bij een schriftelijke en gedagtekende
overeenkomst verhuurt kan worden aan een derde.
Het jachtgenot in het Buurtbos is verhuurt aan de heer Van de Zandschulp. De
jachthuurovereenkomst dient wel aangepast te worden aan deze tijd. Ik zal de komende
periode de jachthuurder benaderen om de overeenkomst te updaten. Ik hoop u de volgende
buurtspraak hiervan verslag uit te brengen.
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