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                      Buurt Ede en Veldhuizen 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2015 

- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos  

- B. van Dasselaar / Buurtscheuter 

 

Geacht Buurtbestuur en geërfden,  
 

Na de vorige buurtspraak is er veel werk in het Buurtbos verzet, waarvan ik hierbij verslag zal 
doen op basis van de centrale thema’s, te weten: 

1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 
2. Toezicht / vuilstort / handhaving 
3. Jacht 

 
Onderhoud en instandhouding 
Tijdens de buurtspraak vorig jaar heb ik gemeld dat ik aan het eind van de zomer 2014 een 
blesronde gedaan heb in het naaldhout, in totaal zijn toen 97 naaldbomen geblest. In januari 
2015 is het gebleste hout op stam verkocht aan Rondhout Handelsmaatschappij Speciaal Int. 
B.V. uit Hierden tegen een prijs van € 32,50 / m³ op stam. Voor de uitvoering van de houtoogst 
is in het kader van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer een flora en fauna inventarisatie 
uitgevoerd door Otte Groen Advies, waarmee is voldaan aan de eisen van de Flora en Faunawet.  
 
Op 12 januari 2015 om 6.00 uur in de morgen is de houtprocessor gestart met de houtoogst en in 
anderhalve dag is er bijna 84 m³ naaldhout geveld en in sortimenten gezaagd. Daarna is het 
gezaagde hout door een forwarder uitgereden en op stapels langs de Woutersweg gezet, 
vanwaar het successievelijk is afgevoerd naar de houtverwerkende industrie. Eind februari 2015 
was al het geoogste hout afgevoerd.  
 
Naast het naaldhout is circa 10 m³ Amerikaanse eik als brandhout verkocht aan de voormalige 
Buurtscheuter, de heer Folsche; hij heeft dit samen met zijn zoon geveld en afgevoerd.  
Het netto resultaat (houtopbrengst minus kosten voor flora en fauna inventarisatie) van de 
uitgevoerde dunning bedraagt € 2.880,00. 
 
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 een verdeling gemaakt tussen een naaldhout 
dunning en een loofhout dunning.  
 

De dunning van het loofhout staat voor dit najaar gepland, bij voldoende belangstelling bestaat 
er voor de geërfden de mogelijkheid om maximaal 2 stapelmeter (= circa 1,5 vast m³) loofhout 
te kopen. De bomen in het buurtbus worden professioneel gezaagd en afgekort op 1 meter, de 
koper dient zijn hout dan zelf verder te verwerken tot brandhout dat bij hem in de kachel of 
openhaard past. De koopprijs bedraagt € 75,00 per partij van 2 stapelmeter. 
 

Na deze Buurtspraak kunt u zich tot uiterlijk 1 oktober 2015 bij per mail* als belangstellende 
aanmelden. (*buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com) Natuurlijk kunt u zich ook direct na 
afloop van deze bijeenkomst bij mij opgeven. Er dient wel rekening gehouden te worden met 
het feit dat de voorraad niet onuitputtelijk is; er zal maximaal 40 tot-50 m³ loofhout geoogst 
worden. Het hout zal worden toegewezen op basis van het principe “wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt”.  
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Na de dunning is er de komende jaren voldoende ruimte om de groei van de bestaande opstand 
te bevorderen en komt er voldoende licht op de bodem voor de ontwikkeling van natuurlijke 
verjonging. Wel dient ten behoeve van de natuurlijke verjonging de groei van de Prunus serotina 
(=Amerikaanse vogelkers) binnen de perken gehouden te worden.  
Wellicht zijn er geërfden, die als vrijwilliger de handen de mouwen willen steken om hier in het 
groeiseizoen 2016 een project van te maken. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij mij of via 
de mail van het Buurtbestuur.  
 

Toezicht / vuilstort / handhaving 
Het informatiebord aan de Barteweg was in februari vernield, het bord lag los in het bos. 
In overleg met de gemeente is een andere omlijsting geplaatst en heb ik het bord 
teruggeplaatst. Een zogenaamd “openstellingsbord” met daarop de regels wat wel en niet is 
toegestaan, staat aan het begin van het Larikslaantje bij de Woutersweg en de Barteweg.  

Voor de handhaving wordt samenwerking gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief zijn. 
Om als BOA op te kunnen treden op eigendom van een niet-werkgever blijkt juridisch lastig, er 
dient namelijk een gezagsverhouding te zijn. Ik heb deze kwestie inmiddels aangekaart bij de 
Federatie Particulier Grondbezit, die deze kwestie namens meerdere particuliere eigenaren van 
bos- en natuurgebied landelijk aankaart. Zoals ook in het nieuws was de afgelopen tijd wordt de 
roep voor de terugkeer van de veldpolitie steeds sterker vanuit het veld.  

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.  
 

Jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is voor een nieuwe periode van 6 jaar, ingaande 1 april 2015 en 
eindigende 31 maart 2021, verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer voor een 
huurprijs van € 25,00 per jaar. In december 2014 heb k een overleg gehad met de heer Van de 
Zandschulp inzake het wildbeheer en toezicht in het Buurtbos.  
 

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.  

 

Buurtscheuter 
Benny van Dasselaar. 
Telefoon 0318 – 616772 
Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaeradvies.nl  
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