
 

Memo 

Aan: Gemeenteraad 
Cc:  
Van: Ria Ankersmit 
Datum:  
Kenmerk:  
Onderwerp: Vastgesteld Boombeheerplan en Bosbeheerplan  

 
Aanleiding 
Op 20 september heeft het college van B&W het Boombeheerplan en Bosbeheerplan 
vastgesteld. Door het vaststellen van deze plannen hebben we weer een stap gezet in de 
uitvoering van de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Deze twee beheerplannen 
willen we onder uw aandacht brengen omdat ze van belang zijn voor het behoud en de 
ontwikkeling van onze bomen en bossen.  
 
Boombeheerplan 
Het Boombeheerplan geeft voor laanbomen in eigendom van de gemeente de richtlijnen en 
kaders weer waarbinnen we maatregelen zoals aanplant en snoei uitvoeren en welke kosten 
hierbij horen. De oude versie was uit 2008 en hoognodig toe aan een update. Het beheerplan 
is erop gericht dat we een zo duurzaam mogelijk bomenbestand ontwikkelen dat veilig oud 
kan worden voor de volgende generaties.  
Het Boombeheerplan is ook een belangrijk hulpmiddel om over beheermaatregelen te 
communiceren. We werken al wat langer volgens de richtlijnen die nu zijn vastgelegd in het 
Boombeheerplan. Als boomonderhoud nodig is dan communiceren we daar natuurlijk over 
via de algemene kanalen zoals Gelderse Post, gemeentelijke website en Facebook. Maar een 
voorbeeld is ook dat we dit jaar in april met de Bomengroep Oude IJsselstreek op de fiets 
verschillende bomenlanen hebben bezocht om uitleg te geven over het boomonderhoud dat 
ging starten. Dat is van beide kanten positief ontvangen.  
 
Bosbeheerplan 
Het Bosbeheerplan geeft het beheer aan voor de verschillende bossen in eigendom van de 
gemeente. Gemeente Oude IJsselstreek kende geen bosbeheerplan maar om planmatig en 
toekomstbestendig beheer uit te voeren was een bosbeheerplan wel nodig. Het beheer van 
de verschillende bossen is gericht op het ontwikkelen van belevingsrijk bos waar ecologie de 
basis vormt. Door het gericht nemen van beheermaatregelen toegespitst op de verschillende 
bossen worden diverse uitdagingen aangepakt op het gebied van klimaatverandering, 
biodiversiteitsverlies, toenemende druk van recreatie en de noodzaak voor duurzaam 
houtgebruik. Het Bosbeheerplan is ook een belangrijk hulpmiddel om over de doelen en 
beheersmaatregelen te communiceren met onze inwoners.   
Om uitleg aan onze inwoners te geven over het Bosbeheerplan volgen twee 
informatieavonden. De eerste is op 17 oktober in het buurschapshuis in Sinderen. De tweede 
avond is op 24 oktober in de Schuylenburg in Silvolde. Op de avonden worden we 
ondersteund door het adviesbureau Borgman Beheer Advies dat ook het Bosbeheerplan 
heeft geschreven. We sturen u binnenkort de uitnodiging voor deze avonden ook toe en 

  
 
 
  


