Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2021-02
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

01-02-2021
Fractie PvdA
College via Ben
Bomenkap op de Renderklippen
04-02-2021
23-02-2021

[in te vullen door de griffie]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de organisatie]
[in te vullen door de organisatie]

Toelichting
Na een wandeling onlangs op de Renderklippen en berichten op o.a. Facebook is ons duidelijk
geworden dat er op de Renderklippen bij de Schaapskooi een strook bos van 40 meter breed
aangemerkt is met o.a. gele verf. Het gaat om het stuk bij het Wolven tot aan het Pluizenmeer. Op
dit moment is het pluizenmeer prachtig omsloten door bomen. Een prachtig idyllische plek. Na de
bomenkap (gezien de markeringen) is dit verdwenen. Dat zou heel erg zonde zijn van deze
prachtige plek die juist door de beslotenheid van de bomen zo mooi daar ligt.
Zie hieronder een facebook bericht van een inwoner uit Heerde (Er is toestemming gegeven voor
het gebruik van onderstaand post)

Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1.
Bent u het met ons eens dat het pluizenmeer haar unieke karakter mede ontleend door haar
unieke liggen, verscholen tussen de bomen?
2.
Klopt het dat de gemarkeerde bomen op het genoemde stuk zullen verdwijnen?
3.
Zo ja, wat is de reden hiervan?
4.
Zijn er andere oplossingen te bedenken i.v.m. de reden genoemd bij vraag 2?
5.
Indien de bomen worden gekapt, worden er ook bomen herplant?
6.
Staan er nog meer van dit soort kap operaties in de planning?
Antwoord
1. Het unieke karakter van het Pluizenmeer is niet alleen landschappelijk ingegeven. Het
Pluizenmeer is ook van grote betekenis voor flora en fauna en valt met de omliggende heide
onder Natura2000. Volgens het Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
inventarisatierapport van de Renderklippen leven er o.a. 17 soorten libellen.
2. Het klopt dat de gemarkeerde bomen worden gekapt.
3. De Natura2000 aanwijzing voor de Veluwe betreft oa uitbreiding van het habitattype droge
heide. In samenspraak tussen de KNNV en onze boswachter wordt door het kappen van de
strook bos een verbinding gemaakt tussen de twee vennen Pluizenmeer en Wollegrasven. De
verbinding betekent een uitbreiding van het habitattype droge heiden. Door de verbinding
tussen de twee vennen wordt het biotoop voor libellen, vlinders en hagedissen sterk
verbeterd. Het gaat door verzuring, verdroging en stikstofovermaat erg slecht met deze
soorten. Door twee leefgebieden met elkaar te verbinden worden de overlevingskansen sterk
verbeterd. Vlinders en libellen kunnen zich niet door het bos verplaatsen, maar wel door deze
verbinding.
Dit geldt ook voor de zandhagedis en de levendbarende hagedis die op de Rode lijst
respectievelijk de status kwetsbaar en gevoelig hebben. Hagedissen hebben open zonplekken
nodig, dergelijke plekken zijn erg schaars geworden. Op de overgang van Wollegras ven naar
Pluizenmeer ligt een helling die door het kappen van de bomen in de zon komt te liggen.
Daarvoor moet een strook van ca 30 à 40 meter worden gekapt. Een deel van de kap betreft
overigens fijnsparbos dat door de letterzetter is aangetast en binnen enkele maanden zal
afsterven.
Ook broedvogels als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit profiteren van de
nieuwe verbinding tussen de vennen. De maatregel levert een bijdrage aan de doelen vanuit
N2000.
4. Nee, hier zijn geen andere oplossingen voor te vinden. Buiten deze strook blijft rondom het
Pluizenmeer het bos staan, het besloten karakter blijft grotendeels behouden.
5. Er worden geen bomen terplekke herplant omdat het doel is om een open verbinding te
creëren. Ter plaatse van de dunning krijgen andere bomen meer ruimte en wordt door het
extra licht op de bodem de biodiversiteit vergroot.
6. Neen, dit is de enige corridor. Wel is de ambitie om de grens tussen heide en bos vloeiender
te maken. Dat betekent dat op de randen van bos en hei plaatselijk wat zwaarder wordt
gedund in het bos, maar ook dat plaatselijk bosopslag op de rand van de hei blijft staan. Ook
deze vloeiendere overgangen zijn van belang voor versterking van de biodiversiteit.
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