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- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos
- B. van Dasselaar / Buurtscheuter
Geacht buurtbestuur en geërfden,
Het afgelopen jaar zijn er geen grote activiteiten in het Buurtbos 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

Onderhoud en instandhouding:
Het buurtbos heeft de januari stormen goed doorstaan. In totaal zijn er 3 grove dennen in het
midden van het bos omgegaan. Zoals vorig jaar gemeld is het Buurtbos bezig met het
herstellen van de dunning uit de voorgaande jaren, de natuurlijke verjonging van zowel gewenste
als ongewenste soorten (Amerikaanse vogelkers) komt goed van de grond. In een later stadium
kunnen selectief de gewenste boomsoorten worden vrijgesteld en bevoordeeld. Omdat in de
buurpercelen volop bes dragende Amerikaanse vogelkers staat, heeft een volledige bestrijding van
de Amerikaanse vogelkers geen zin en wordt gekozen wordt voor selectieve aanpak.
De extreme weersomstandigheden afgelopen zomer, droog en warm, hebben gelukkig niet gezorgd
voor grote schade aan het bos. Op een aantal plaatsen is dit voorjaar ontkiemde natuurlijke
verjonging verdroogd. Verder laten een aantal struiken en bomen, om zich te beschermen tegen
verdroging, vroeg het blad vallen. Ik verwacht geen blijvende schade aan het bos.

- Financiën:
Om in aanmerking te kunnen komen voor de een bijdrage uit de Subsidieregeling Natuurbeheer voor
het beheer en onderhoud van het Buurtbos is het afgelopen jaar de Buurt aangemeld als
gecertificeerd Natuurbeheerder. Op 29 juni 2018 is het Certificaat Particulier Natuurbeheer
toegekend door de stichting Certificering SNL. Om te kunnen voldoen aan de door provincie
Gelderland gestelde minimum oppervlakte van 150 hectare is in samenwerking met het
Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies voor het Buurtbos als zelfstandig en gecertificeerd
beheerder een subsidieaanvraag Natuurbeheer ingediend bij de provincie Gelderland.
De provincie heeft een voor een periode van 6 jaar een subsidie toegekend van € 149,02 per jaar.
Begin augustus 2018 is het voorschot 2018 uitbetaald aan de Buurt.

Toezicht / vuilstort / handhaving
Het informatiebord aan de Barteweg is het afgelopen jaar vernield waarbij het tekstbord is
gestolen. Het houtwerk van informatiebord aan de Woutersweg is door de extreme droogte van de
afgelopen maanden ingedroogd waardoor het niet meer goed aansluit en eigenlijk aan vervanging
toe is. Voor het vernieuwen van de informatie borden wordt gezocht naar een meer duurzame en
hufterproof oplossing, bijvoorbeeld uitvoering in metaal.
Aan de kant van de Barteweg is opnieuw tuinafval gestort, het is organisch afval en zal in de loop
van de tijd vergaan. Inmiddels heb ik wel geconstateerd dat als geval van het storten van tuinafval
in het Buurtbos de Japanse Duizendknoop voorkomt. Dit is een invasieve exoot die lastig te
bestrijden is. Op dit moment beperkt het zich nog tot enkele planten aan de zijde van de Barteweg.
Samenwerking voor handhaving en toezicht gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief zijn
blijft moeizaam verlopen. Voor toezicht en controle bezoek ik regelmatig het Buurtbos en daarbij
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geconstateerd dat door de buurtbewoners en recreanten van de aanliggende campings druk gebruik
gemaakt wordt van het Lariksenlaantje 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. De jacht wordt uitgeoefend in wildbeheereenheid,
een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en geïnteresseerden. Het Buurtbos
ligt in de wildbeheereenheid Zuid West Veluwe, leefgebied 6. De wildbeheereenheid voert het door
de Faunabeheereenheid Gelderland vastgestelde faunabeheerplan uit.
In december 2017 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.

De Buurtscheuter
Benny van Dasselaar.
Telefoon 0318–616772 / Mobiel 06-22470547
Mail: benny@dasselaaeradvies.nl
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Informatieborden Buurtbos: Links Barteweg, rechts Woutersweg

Japanse duizendknoop

Larixlaantje met wandelaars in het Buurtbos
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