Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 21 september 2017
Verslag van de stand van zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter
Benny van Dasselaar tijdens de Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen.
Geacht buurtbestuur en geërfden,
Na het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in de voorgaande jaren zijn er het afgelopen
jaar geen grote activiteiten in het bos geweest, toch zal ik ook dit jaar stilstaan bij de centrale thema’s,
te weten:
1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën
2. Toezicht / vuilstort / handhaving
3. Jacht
1. Onderhoud en instandhouding:
Afgelopen groeiseizoen heeft het Buurtbos zich rustig te kennen herstellen van de ingrepen, de
natuurlijke verjonging van de grond begint te komen. In een later stadium kunnen selectief de gewenste
boomsoorten worden vrijgesteld en bevoordeeld.
In de buurpercelen staan volop bes dragende Amerikaanse vogelkers, een volledige bestrijding van deze
soort in het Buurtbos heeft dan ook geen zin en wordt gekozen voor selectieve aanpak.
Bij voldoende animo is het de bedoeling om in het voorjaar van 2018 met behulp van
vrijwilligers/geërfden een dag te organiseren waarbij de Amerikaanse vogelkers selectief getrokken en
afgezet wordt.
In 2016 is de provincie verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Subsidieregeling
Natuurbeheer. Om te voorkomen dat er een stortvloed aan kleine aanvragen bij de provincie wordt
ingediend is een ondergrens ingesteld van 150 hectare per aanvraag. Om in aanmerking te komen voor
subsidie met een kleiner oppervlakte kan aangesloten worden bij het Natuurcollectief Gelderland of een
samenwerking met de Bosgroep Midden Nederland worden aangegaan.
In het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland is aan het Buurtbos het beheertype N.16.01
Droogbos met productie gegeven. De subsidie voor dit beheertype bedraagt met in gang van 1 januari
2018 bedraagt deze € 25,29 per hectare per jaar met daarboven een openstellingssubsidie van € 33,34
per hectare per jaar, totaal jaarlijkse bijdrage per hectare € 58,63.
De subsidie heeft een looptijd van 5 jaar. Om in aanmerking te komen voor dient er sprake te zijn van
gecertificeerd bosbeheer. Om in aanmerking te komen van een certificaat dient aan een aantal
voorwaarden te worden voldaan, zoals het hebben van een bosbeheerplan, werkplannen en logboeken.
Certificeren kan door dit aan te vragen bij de Stichting Certificering SNL of gebruik te maken van het
groepscertificaat van de Bosgroep.
Met een oppervlakte van 2.59.64 hectare kan voor het Buurtbos een bijdrage verkregen worden van
€ 152,23 per jaar. De aanvraagkosten via de Bosgroep bedragen 5,5% van de subsidie ofwel € 8,37, met
de verplichting om lid te worden van de Bosgroep, kosten € 130,00 per jaar.
Netto subsidie opbrengst € 13,86 per jaar, met als verplichting te moeten voldoen aan alle verplichtingen
vanuit het groepscertifcaat zoals opstellen actueel beheerplan, werkplannen en logboek, dit is de basis
voor de audit van de Stichting Certificering SNL.
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Zelfstandig certificeren en aansluiten bij het Natuurcollectief Gelderland is ook een mogelijkheid om
voor subsidie in aanmerking te komen. Ik zal komende maanden nagaan of het rendabel is om zelfstandig
te certificeren en aan te sluiten bij het Natuurcollectief. Tevens zal ik nagaan of certificeren en subsidie
aanvragen via mijn kantoor door aan te sluiten bij grotere bij mij in beheer zijnde boscomplexen tot de
mogelijkheden behoort. Duidelijk is wel dat aanvragen van de subsidie via de Bosgroep voor ons niet
lonend is.
2. Toezicht / vuilstort / handhaving:
De informatieborden en de openstellingsborden aan de Bartenweg en Woutersweg zijn ongeschonden het
jaar doorgekomen, verder zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Samenwerking voor handhaving en toezicht gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief zijn blijft
moeizaam verlopen. 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.
3. 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.
In december 2016 heb ik 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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