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                      Buurt Ede en Veldhuizen 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 15 september 2016 

- 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 

Om de geërfden meer te betrekken bij de buurt en meer affiniteit te laten krijgen met het 
buurtbos is tijdens de vorige buurtspraak aan de geërfden de mogelijkheid gegeven om loofhout 
uit het eigen buurtbos te kopen tegen een koopprijs bedraagt € 75,00 per partij van 2 
stapelmeter. Ondanks dat de inschrijving langzaam op gang kwam hebben uiteindelijk 29 
geërfden gebruik gemaakt van deze gelegenheid.  

In de laatste week van februari heb ik het loofhout geblest waarna de bomen in de week daarna 
door een bosbouwaannemer zijn geveld en in partijen van 2 stapelmeters zijn verdeeld. De 
aannemer heeft de stapels zoveel mogelijk langs de Lariksenlaan geconcentreerd. Op zaterdag 
12 maart 2016 is het hout door de geërfden uit he bos gehaald ondersteunt door 
vertegenwoordigers van het Buurtbestuur met koffie, koek en een motorzaag. We kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde en mooie zonnige dag in ons Buurtbos waar naast het halen 
van hout voldoende ruimte was tot nadere kennismaking van de geërfden. 

De bruto opbrengst van de houtverkoop was € 2.100,00, de exploitatiekosten bedroegen € 
1.265,11, blijft een positief saldo van € 834,89 voor de buurt. 

Na de dunningen winter 2015 naaldhout en 2016 loofhout 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. Tijdens de buurtspraak 2015 
heb ik een oproep gedaan aan de geërfden om als vrijwilliger de handen de mouwen willen 
steken. Door gebrek aan belangstelling is besloten om in 2016 geen vrijwilligers dag te 
organiseren.  

Afgelopen groeiseizoen is het bos mooi bijgetrokken waarbij ook de natuurlijke verjonging van 
de grond begint te komen. Mede doordat tijdens de laatste dunning ook Amerikaanse vogelkers 
is afgezet is het verstandig het Buurtbos in 2017 zich rustig te laten herstellen van de ingrepen 
en de ontwikkelingen af te wachten. In een later stadium kunnen dan selectief de gewenste 



Verslag stand van zaken Buurtbos 15-09-2016 Pagina 2 
 

boomsoorten worden vrijgesteld en bevoordeeld. Mede doordat ook in de buurpercelen volop 
bes dragende Amerikaanse vogelkers aanwezig is heeft een volledige bestrijding van deze soort 
in het Buurtbos geen zin en wordt gekozen voor selectieve aanpak van deze soort.  

Toezicht / vuilstort / handhaving 

De informatieborden en de openstellingsborden aan de Bartenweg en Wourtersweg zijn dit jaar 
niet vernield door vandalisme.  

Samenwerking voor handhaving en toezicht gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief 
blijft moeizaam. Om als BOA op te kunnen treden op eigendom van een niet-werkgever blijkt 
juridisch lastig, er dient namelijk een gezagsverhouding te zijn.  

Het Functioneel Pakket van het Openbaar Ministerie heeft voor de provincie Utrecht een 
concept “Convenant 'Optreden op elkaars grondgebied voor groene boa’s’” in samenwerking met 
de Politie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de landgoedeigenaren opgesteld. 
Momenteel wordt dit convenant beoordeelt door de verzekeraars, omdat groene BOA’s vaak 
vrijwilligers zijn is het natuurlijk van belang dat zij verzekerd zijn in het kader van de 
Wettelijke Aansprakelijkheid, zolang zij op hun eigen terrein optreden is dat geen probleem 
maar bij optreden op grondgebied van een ander ligt dit anders. 

De planning is dat deze samenwerking in het 4e kwartaal 2016 zijn beslag krijgt.  

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt de roep voor de terugkeer van de veldpolitie 
steeds sterker vanuit het veld, door de lopende reorganisatie van de Politie zal hieraan 
voorlopig geen gehoor aan worden gegeven.  

Voor toezicht en controle bezoek ik regelmatig het Buurtbos, afgelopen jaar heb ik geen 
bijzonderheden geconstateerd. Wel wordt druk gemaakt van het Lariksenlaantje door de 
buurtbewoners en recreanten van de aanliggende campings om te wandelen en de hond uit te 
laten. 

Jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is tot 31 maart 2021, verhuurd aan de heren Van de Zandschulp 
en Sauer voor een huurprijs van € 25,00 per jaar. Op 6 januari 2016 heb ik overleg gehad met de 
heer Van de Zandschulp inzake het wildbeheer en toezicht in het buurtbos.  

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.  

 

De Buurtscheuter 

Benny van Dasselaar. 

Telefoon 0318–616772 

Mobiel 06-22470547 

Mail: benny@dasselaaeradvies.nl  
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