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Geachte mevrouw Pluimers,  
 
Op 16 september 2019  heeft uw fractie, op grond van artikel 42 van de Orga-
nisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de 
voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1.Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de 
hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel 
van de oranje-rode stip op de bomen)? 
 
Antwoord: Samen met de werkgroep Johannabos - een werkgroep met actief 
betrokken bewoners - werken we aan een conceptplan voor het meer levendig 
maken van het Johannabos. Het herstellen van een oude eiken wal met in-
heemse boomsoorten is onderdeel van het conceptplan. We hebben dit plan 
en de verdere uitwerking besproken met de werkgroep en de aanwezige raad-
sleden tijdens de rondleidingen door het Johannabos, vlak voor de zomer. Het 
idee van het markeren was, om samen letterlijk een beeld te krijgen van de 
bomen die zouden moeten wijken voor het realiseren van de oude eikenwal. 
Het markeren van de bomen - zonder uitleg te geven waarom we dit doen - is 
niet handig geweest. Dit leidde begrijpelijk tot enige commotie. En dat is iets 
wat we zeker niet willen. We hebben met de bewoners afgesproken dat we 
goed in contact staan. En dat doen we ook.  
  
Vraag 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei  
2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samen-
werking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke in-
spraak?  
 
Antwoord: Zie antwoord 1.  
 
Vraag 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, commu-
nicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen 
vormgeven?  
 
Antwoord: Recentelijk hebben we weer met de bewoners rondom het Johan-
nabos samengezeten tijdens een inloopavond, om meer uitleg te geven over 
het conceptplan. En om bij te praten over waar we nu staan en wat de vervolg-
stappen zijn. De werkgroep heeft die avond haar visie op het Johannabos toe-
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gelicht en uitleg gegeven over hoe de werkgroep het conceptplan ziet. De in-
loopavond vond plaats op donderdag 17 oktober in het Trefpunt. Bewoners 
rondom het Johannabos zijn uitgenodigd per brief. In het Barnevelds Nieuws 
heeft een bericht over de inloopavond gestaan. 
 
In november geven we weer 2 rondleidingen (zaterdag 2 en 9 november om 
10:00 uur) door het Johannabos voor geïnteresseerden. Om zo zelf een kijkje 
te nemen bij wat duurzaam beheer kan opleveren aan biodiversiteit in een bos, 
en meer een beeld te krijgen bij het plan dat er ligt. Ook dit communiceren we 
in het Barneveldse Nieuws.  
 
Vraag 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtop-
standen’? 
 
Antwoord: Tijdens de overleggen met de werkgroep hebben we uitgelegd wel-
ke beheersmaatregelen nodig zouden zijn om het bos en de oorspronkelijke 
eikenwal weer te herstellen. De belangrijkste ingreep is om meer lichtval te 
creëren en meer ruimte te bieden aan inheemse boomsoorten. Dit is vooral het 
geval bij twee percelen, waar het nodig is om de niet-inheemse Douglas bo-
men hiervoor deels te verwijderen. Deze bomen zijn destijds geplant voor 
houtproductie. De houtproductie is gestopt, en daarmee het kappen van de 
bomen. Dit heeft geleid tot verdichting van het bos en daarmee verdwijnen van 
de oorspronkelijke biodiversiteit. 
 
Vraag 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen ge-
kwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’? Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescher-
ming? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.  
 
Antwoord: Nee. Het gaat om uitdunnen van bos zonder oogst opbrengst, voor 
het terugkrijgen van meer biodiversiteit in het bos. Er moet nog een melding 
gedaan worden binnen de wet natuurbescherming. Daar moet ook worden 
aangeven wat en hoeveel er wordt herplant. Dit moet zes weken voor aanvang 
van werkzaamheden gebeuren. 
 
Vraag 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een 
gecultiveerd park?  
 
Antwoord: De afgelopen jaren is het Johannabos niet onderhouden. Om het 
bos toekomstbestendig te maken en de biodiversiteit in het bos te herstellen is 
onderhoud nodig. Biodiversiteit brengt het bosleven terug, en daarmee ook de 
natuurbeleving van de wandelaar.  
 
Vraag 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een 
beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden 
van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie?   
 
Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en 
kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur.  (Uiteraard worden 
daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)  
 



 

Blad 3  

Antwoord: Bewoners hebben eerder aangegeven dat ‘de natuur zijn gang laten 
gaan om een natuurlijke uitstraling te geven’, niet gewenst is. Dat juist gewenst 
is om in dit gedeelte meer beleving te ervaren, met afwisselend flora en fauna. 
Waarbij het vooral homogene donkere bos ruimte maakt voor een heterogeen 
en afwisselend, natuurlijker bos.  
 
Vraag 8. Waarom wil het college deze bomen kappen? 
 
Antwoord: We willen de oorspronkelijke eikenwal weer in ere herstellen.  
 
Vraag 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen? Heeft u voor ons een 
kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bo-
men, soort bomen en reden van kap?  
 
Antwoord: Zie antwoord vraag 8. De gemarkeerde bomen bevinden zich in de 
twee percelen die omringd worden door een oude eikenwal structuur. De be-
langrijkste ingreep is door meer lichtval te creëren en meer ruimte te bieden 
aan inheemse boomsoorten en dat de eikenwal weer een kans krijgt om zich te 
herstellen. Bij de inloopavond is het conceptplan gepresenteerd. 
 
Vraag 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? 
Kan het ook anders?  
 
Antwoord: Om de eikenwal goed te laten herstellen is dit de meest optimale. 
Bovendien is er meer licht in het bos nodig voor een duurzaam, vitaal bos in de 
toekomst met meer inheemse biodiversiteit.  
 
Vraag 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) 
zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. 
Klopt dat? Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in 
het kader van milieu, duurzaamheid, en rentmeesterschap gewenst en geoor-
loofd?  
 
Antwoord: Het gaat inderdaad om gezonde bomen die moeten wijken om een 
gezond, natuurlijk bos te krijgen. Met afwisselende flora en fauna. Zie ook de 
toelichting bij vraag 4.  
 
  
Vraag 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mo-
gelijk van) de bomen te laten staan? Zo ja, hoeveel bomen laat u staan? Zo 
nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Het plan is nog niet definitief. Als blijkt dat er uit de inloop en de 
rondgangen steekhoudende argumenten komen, zal het plan worden gewij-
zigd.  
 
U bent overigens van harte uitgenodigd om als toehoorder een kijkje te nemen 
en meer uitleg te horen over het conceptplan tijdens de inloopavond of tijdens 
een volgende rondleiding in november. 
 
 



 

Blad 4  

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
H.F.B. van Steden   Dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris     burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


