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Bos Voordaan in goede handen
door Frank Klok
De gemeente De Bilt gaat in Bos Voordaan begin 2010 een hoogdunning uitvoeren. Die
hoogdunning is in overeenstemming met het geldende beheerplan en is in nauw overleg met
het Groenekans Landschap (GKL) en Stichting Brigida (SBR) vastgesteld.
Een tiental Groenekanners, enkele raadsleden en wethouder Kamminga hebben zich
zaterdagmorgen laten informeren over de beheerplannen van de gemeente met Bos
Voordaan. In een korte inleiding in dorpshuis de Groene Daan schetsten Mark Bloeming en
Henk Scherpenzeel van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), de
ontstaansgeschiedenis van het beheerplan en de belangrijkste doelstellingen. Het werd
duidelijk dat er een verschil van inzicht tussen de natuurliefhebbers en bewakers van het
cultuurhistorisch erfgoed, resp. GKL en SBR, aan het plan vooraf ging. Uiteindelijk slaagde
de gemeente er in beide belangenbehartigers op één lijn te krijgen door het nu vigerende
beheerplan op te kunnen stellen.
Hoogdunning
De ingreep die nu op de rol staat is volledig in lijn met dat beheerplan en betreft een
vervolgfase op de vorig jaar reeds ingezette activiteiten. Het behelst een zogenaamde
hoogdunning. De gemeente heeft tijdens een intensieve schouw ter plekke, wederom in
nauwe samenspraak met GKL en SBR, vastgesteld welke bomen essentieel zijn om het
gewenste eindbeeld, conform plan, ván en ín het bos te realiseren en welke bomen en
opslag daarmee in strijd zijn. Die strijdige elementen zijn van een kleurmarkering voorzien en
zullen in deze hoogdunningslag verwijderd worden. De gemeente verwacht deze
werkzaamheden in februari/maart 2010 ter hand te kunnen nemen en ze dan in een week of
twee af te ronden. De benodigde kap- en aanlegvergunningen zullen binnenkort in de lokale
pers gepubliceerd worden.
Deskundig
Tijdens de aansluitende excursie in het bos lichtten Henk Scherpenzeel en Dick van Beek
(gemeente De Bilt) en Hanneke Vroon van het GKL de gemaakte keuzes toe. Zij legden
daarbij niet alleen een grote mate van deskundigheid aan de dag maar hun grote
betrokkenheid bij het bos en hun gevoel voor de bijzondere kwaliteiten maakten het ook
meer dan aannemelijk dat ons bos bij hen in goed handen is.
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