Buurt Ede en Veldhuizen
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 19 september 2019
- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos
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Geacht buurtbestuur en geërfden,
Ook dit jaar zijn er geen grote activiteiten in het bos geweest, de centrale thema’s waarbij ik
stil wil staan zijn:
1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën
2. Toezicht / vuilstort / handhaving
3. Jacht

Onderhoud en instandhouding
Het Buurtbos bezig met het herstellen van de laatste dunningen in 2015 en 2016 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 staan volop bes dragende Amerikaanse vogelkers staan,
heeft een volledige bestrijding van de Amerikaanse vogelkers geen zin en wordt gekozen wordt
voor selectieve aanpak. Evenals vorig jaar waren weersomstandigheden afgelopen zomer, droog
en warm, opnieuw extreem met twee hitte golven. In tegenstelling tot andere plaatsen in
Nederland hebben wij in het midden van het land gelukkig regelmatig een regen gehad
waardoor de schade beperkt is gebleven. Op dit moment is er veel aandacht voor de bossterfte
in Nederland en Duitsland, het is met name de fijnspar die massaal afsterft als gevolg van de
klimaatverandering. De monoculturen fijnspar zijn door de stormen begin 2018 en de daarop
volgende droge zomer erg in vitaliteit teruggegaan en daardoor gevoelig voor aantasting van de
Letterzetter. De larven van lLetterzetter (Ips typographus) maakt gangen in het levende hout
(cambium) net onder de bast van de boom waardoor de sapstroom van de boom tot stilstand
komt en deze afsterft.
Er staan in het buurtbos geen fijnsparren maar inmiddels blijkt dat ook de lariks terug gaat in
vitaliteit en gevoelig is voor aantasting door de Letterzetter. Gelukkig heb ik in het buurtbos
nog geen aantastingen van de lariks in het laantje gevonden. De klimaatverandering zal naar
verwachting ook leiden tot blijvende veranderingen in de samenstelling van de bossen in
Nederland, bij beheer en onderhoud dienen wij als beheerders vroegtijdig te anticiperen.
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Op 29 juni 2018 is het Certificaat Particulier Natuurbeheer toegekend door de stichting
Certificering SNL aan de “Buurt Ede en Veldhuizen”. Hiermee wordt voldaan aan de
voorwaarden voor de subsidieregeling Natuurbeheer, in
samenwerking het Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies is aan
de Buurt voor het beheer van het Buurtbos voor een periode
van 6 jaar een subsidie toegekend van € 149,02 per jaar. De
subsidei wordt jaarlijks als voorschot uitbetaald, aan het einde
van de periode zal een controle en eventueel verrekening
plaatsvinden.

Toezicht / vuilstort / handhaving
Vorig jaar heb ik gemeld dat informatiebord aan de Barteweg
was vernield waarbij het tekstbord gestolen zou zijn. Het
informatiebord bleek niet gestolen maar verderop in het bos te
zijn gegooid. Ook heb ik gemeld dat het informatiebord aan de
Woutersweg aan vervanging toe was. Door inzet van onze
buurtmeester Ruud Dijkman zijn er nieuwe borden in een
metalen uitvoering gemaakt. Op zaterdag 20 april 2019 zijn de
nieuwe in metaal uitgevoerde informatieborden geplaatst door
het Buurtbestuur. Naast de tekst is er op de borden ook een
QR-code geplaatst die automatisch wordt doorgeleid naar de
website van de buurt.
Afgelopen jaar heb ik geen nieuwe
gevallen van storten van tuinafval geconstateerd. Als gevolg van
eerdere stortingen aan de Barteweg groeit daar nu de Japanse
Duizendknoop en aan de kant van de Woutersweg groeit bamboe.
Beide soorten zijn invasieve exoten die lastig te bestrijden zijn. Op
dit moment beperkt het zich nog tot enkele planten, voor de
toekomst zullen we wel alert moeten blijven om verdere uitbreiding
te voorkomen.

Samenwerking voor handhaving en toezicht begint langzaam van de
grond te komen. De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen en voor 2019 een
subsidie van € 17,08 per hectare beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de
Buurt het convenant “Handhaven op elkaars grondgebied” te ondertekenen.
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Hiervoor is vanuit Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies samenwerking gezocht met de
Bosgroep Midden-Nederland en de Natuurcollectieven op de Veluwe en de Achterhoek. Het
project wordt aangestuurd door de heer Bouw van de provincie Gelderland, coördinatie
samenwerking handhaving groene wetten. Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies heeft van de
provincie Gelderland opdracht voor het uitvoeren van toezicht op particulier landgoederen
waaronder het Buurtbos ook valt.
In overleg tussen de eigenaren worden de speerpunten voor het toezicht bepaald, bijvoorbeeld
in mei extra controle loslopende honden omdat het dan de tijd van de reekalveren is of aan het
begin van het tuin seizoen extra controle op storten tuinafval. Daarnaast heeft de provincie
Gelderland in samenwerking met de gemeente Ede ook een pilotproject gestart waarbij
particuliere boseigenaren flexibele toezichtcapaciteit in de vorm BOA’s domein II, kunnen
inkopen bij de gemeente.

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 een lokaal
samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en geïnteresseerden, een wildbeheereenheid.
Het Buurtbos ligt in de wildbeheereenheid Zuid West Veluwe, leefgebied 6.
De wildbeheereenheid voert het door de Faunabeheereenheid Gelderland vastgestelde
faunabeheerplan uit. Zowel met de heer Van de Zandschulp als Sauer overleg ik enkele malen
per jaar 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 Buurt Ede en Veldhuizen
Benny van Dasselaar.
Telefoon 0318–616772 / Mobiel 06-22470547
Mail: benny@dasselaaradvies.nl
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