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Toelichting: 
De VVD fractie heeft vragen over de activiteiten van het Utrechts Landschap. Op dit moment en de komende 
weken vindt grootschalig kappen en ringen plaats in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Op Hoog 
Moersbergen is het Utrechts Landschap bezig geweest met gele strepen (=kappen) en het ringen van de 
bomen in september jl. Op Stameren moet men grotendeels nog starten. Half oktober heeft het Utrechts 
Landschap een rondleiding verzorgd en het beleid uitgelegd. Door de vele commentaren heeft men sommige 
bomen weer ontdaan van de gele streep, maar het beleid blijft ongewijzigd. De al geringde bomen gaan 
natuurlijk dood. 

Het Utrechts Landschap voert de werkzaamheden in deze herfst en winter uit onder de noemer ‘dunning’. Op 
Hoog Moersbergen (daar is het momenteel het beste te zien) doet men echter het volgende: 

 Waar Amerikaanse Eiken staan, worden deze verwijderd. Ook als ze in een groep staan; dan gaan ze 
allemaal weg. Ook de monumentale. 

 Hetzelfde geldt voor de Tamme Kastanje. 

 Er is ook een gebied, waar men álle bomen heeft weggehaald, behalve de berk.  

 Er wordt niet gedund als het te dicht bij elkaar staande beuken of hollandse eiken betreft. Die laat men 
gewoon staan. 

Dit is selectief verwijderen van exoten en heeft met dunning daarom weinig te maken. 

Dat leidt tot de volgende vragen van de VVD-fractie aan het college:   

1. In hoeverre zijn deze activiteiten van het Utrechts Landschap in lijn met onze Natuur 2.0 nota 
betreffende soortenbeleid?  

2. Dit soortenbeheer doet de biodiversiteit afnemen. Acht het college dat wenselijk? 

Vervolgens, aangaande landgoed Bornia: 

Wat betreft Landgoed Bornia; Daar gaan, volgens diverse bronnen zoals de website van HUL, 3000 bomen 
gekapt worden voor het creëren van een zandverstuiving (ook dit najaar). In de rest van het bos worden nog 
eens 3400 bomen gekapt. 
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Dat leidt tot de volgende vragen van de VVD-fractie aan het college:   

3. Is het college op de hoogte van de voorgenomen activiteiten op het landgoed Bornia door het Utrechts 
Landschap? 

4. Is het streven van het Utrechts Landschap steeds meer heidevelden en zandverstuivingen te maken?  
5. De VVD vraagt u of bewuste activiteiten mogelijk zijn in het kader van de boswet. Is er ruimte 

aangewezen waar 6400 bomen vervangend opgroeien? 
6. Is het kappen van 3000 bomen om zodoende een zandverstuiving te maken duurzaam? 

Betreffende alle bovenstaande landgoederen: 

7. Krijgt het Utrechts Landschap subsidiesteun van de provincie bij genoemde activiteiten? 
8. Zo ja, is het college van zins de steun in te trekken voor activiteiten die niet passen in Natuur 2.0? 
9. Krijgt het Utrechts Landschap fiscale voordelen in het kader van de wet natuurschoon?  
10. Zo ja, is de wet natuurschoon er om de bossen te beschermen? 

Tenslotte: 

De modus operandi voor deze activiteiten lijkt op die die eerder in Leersum en Rhenen is gebruikt: Eerst zo snel 
mogelijk kappen; vervolgens stilleggen en uitleggen (eigenlijk geen inspraak) en dan weer doorgaan.  

Dat leidt tot de volgende vragen van de VVD-fractie aan het college:   

11. Wordt dit gedaan omdat gemeentes en inwoners op deze manier niet mee kunnen overwegen wat er 
met onze bossen gebeurt?  

12. Heeft de Provincie wat te zeggen over wat er in de bossen gebeurt? Zo nee, is het college van mening 
dat ondanks dat de Provincie (en daarmee de belastingbetaler) moet meebetalen? 

Namens de VVD en hoogachtend, 

W. Joustra 

 


