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Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 18 september 2014 

- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos  

- B. van Dasselaar / Buurtscheuter 

 
Geacht buurtbestuur en geërfden,  
 
Na mijn benoeming als buurtscheuter tijdens de buurtspraak op 19 september 2013 heb ik mij 
verder in toestand van het Buurtbos verdiept en gekeken naar de vitaliteit van de het bestaande 
bos met name de hoofdboomsoorten Douglas, Japanse lariks, Grove den en Amerikaanse eik. 
Vorig jaar september al concludeerde ik  dat de vitaliteit van met name de hoofdboomsoorten 
redelijk tot goed is.  
 

Op 28 oktober vorig jaar was er de eerste najaarsstorm waar het Buurtbos ongeschonden door 
heen is gekomen hetgeen mij sterkte in de conclusie dat de vitaliteit van het bos redelijk tot 
goed is en er een voldoende basis voor een goed bosbeheer. 
 

Evenals voorgaande jaren zal ik ook dit jaar verslag doen op basis van een aantal centrale 
thema’s te weten: 
1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 
2. Toezicht / vuilstort / handhaving 
3. De jacht 
 

Onderhoud en instandhouding 
Tijdens de vorige buurtspraak heb ik aangegeven dat de hoofdopstand bestaande gedund kan 
worden waarbij gestuurd dient te worden op het verkrijgen van natuurlijke verjonging van deze 
boomsoorten. Naast dat een dunning nodig is om de groei van de bestaande opstand te 
bevorderen en licht op de bodem te maken voor natuurlijke verjonging, is ook de financiële 
kant van belang, er moet immers ook geld in het laadje komen. Tijdens de blesronde heb ik in 
verband met de zorgplicht en de aansprakelijkheid voor de terreineigenaren extra aandacht 
besteed aan de rand bomen langs de beide openbare wegen langs het bosperceel.  
 

Zowel vanuit deze financiële doelstelling als vanuit de doelstelling van het buurtbestuur om de 
geërfden meer te betrekken bij de buurt en meer affiniteit te laten krijgen met het Buurtbos is 
in overleg met het bestuur besloten om de dunning te verdelen in een naaldhout exploitatie en 
een loofhout exploitatie. 
 

Aan het eind van de zomer heb ik op basis van dit uitgangspunt een blesronde gedaan in het 
naaldhout, in totaal heb ik 97 naaldbomen geblest met een gemiddelde diameter op 
borsthoogte van 30 centimeter, hetgeen neerkomt op een geschatte opbrengst van circa 100 
m³. Het hout zal dit najaar op de markt gebracht worden in samenhang met houtverkoop van 
andere landgoedbossen die ik beheer. De aannemers/handelaren waarmee ik werk zijn ERBO en 
FSC gecertificeerd waardoor de duurzaamheid is gewaarborgd. 
 

De werkzaamheden zullen in het winterseizoen worden uitgevoerd, met als uiterste 
ruimingsdatum 15 maart 2015 want dan begint het broedseizoen volgens de Flora en fauna wet 
en mag niet meer in het bos gewerkt worden ter voorkoming van verstoring van de broedende 
vogels. 
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Toezicht / vuilstort / handhaving 
Omdat op de geplaatste informatieborden bij het buurtbos geen plaats is voor de een 
zogenaamde “openstellingsbord” met daarop de regels wat wel en niet is toegestaan heb ik 
deze afgelopen maand aan het begin van het “Lariksenlaantje” bij de Woutersweg en de 
Barteweg geplaatst.  
 
Tijdens mijn bezoeken aan het Buurtbos heb ik geen nieuwe vuilstorten geconstateerd, wel zijn 
er nog restanten van vuilstorten, met name tuinafval, uit het verleden. Ook heb ik 
geconstateerd dat door de wegbeheerder aan de Woutersweg enkele watergaten gedeeltelijk op 
het eigendom van de buurt  gemaakt zijn. Voor de handhaving zal samenwerking gezocht 
worden met de Boa’s die al in het gebied actief zijn. 
 

De jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is verhuurt aan de heer Van de Zandschulp. De jachthuur-
overeenkomst eindigt op 31 maart 2015 en kan dan opnieuw worden verhuurt op basis van op dit 
moment geldende bepalingen en voorwaarden voor de jacht en het wildbeheer in Nederland.  
Op 5 november 2013 heb ik een overleg gehad met de huidige jachthuurder en het wildbeheer 
en toezicht in het Buurtbos besproken. Hij heeft aangegeven de jacht opnieuw voor de wettelijk 
vastgesteld periode van zes jaar te huren, hetgeen ik u hierbij ook voorstel.  
 

Tot slot 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gevoerde beheer in het 
afgelopen jaar en ben gaarne bereid eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen nader 
toe te lichten. 
 
B. van Dasselaar 
Buurtscheuter Buurt Ede-Veldhuizen  
18 september 2014 
 


