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Inleiding  
De gemeente Gennep heeft binnen de bebouwde kom van al haar kernen 37 kleine houtopstanden 

liggen, die circa 31 hectare beslaan. Het beheer van deze kleine bosobjecten is vastgelegd in het 

beheerplan kleine houtopstanden in de gemeente Gennep 2019 – 2029. Dit beheerplan is opgesteld 

door Angelique Zeelen van het bedrijf Knoest. 

De gemeente wil deze bosobjecten structureel en cyclisch beheren. Om deze werkwijze handen en 

voeten te geven is in opdracht van de gemeente door Borgman Beheer Advies deze 

meerjarenplanning opgesteld. Hierbij zijn twee aspecten van belang: het voldoen aan de zorgplicht en 

het uitvoeren van actief cyclisch beheer. In 2019-2020 is een pilot hiervoor gedraaid in enkele bosjes 

in de kernen Gennep-Noord en Milsbeek. Op basis van de ervaringen hieruit is deze 

meerjarenplanning opgesteld.  

Zorgplicht  
Voor iedere bos- en boomeigenaar geldt een wettelijke zorgplicht die gericht is op het beperken van 

boomveiligheidsrisico’s voor mensen en eigendommen. Het is in dit kader te adviseren dat bomen 

langs paden, wegen en opstallen periodiek gecontroleerd worden om eventuele risicovolle situaties, 

zoals loshangende takken, zieke of dode bomen tijdig te signaleren. Vervolgens neemt de eigenaar 

maatregelen om deze risico’s, binnen redelijk uitvoerbare grenzen, weg te nemen. Om te voldoen aan 

de zorgplicht wordt binnen de kleine bosobjecten gewerkt volgens het Praktijkadvies Boomveiligheid 

in Bos en Natuur van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE, 2015). 

 

De controle van de bomen die onderdeel uitmaken van de kleine bosobjecten zullen ook elke zes jaar 

gecontroleerd worden volgens de werkwijze van het voornoemde Praktijkadvies Boomveiligheid. 

Uitzondering hierop is het object “Duitse lijntje” deze zal, gezien de gevaarzetting, elke 3 jaar worden 

gecontroleerd.  

 

Actief beheer  
Naast controle van de bomen in de kleine bosobjecten in het kader van de zorgplicht is ook de 

bosontwikkeling een belangrijk gegeven. Het doel is om de ecologische en belevingswaarde van de 

bosobjecten zo veel mogelijk te optimaliseren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van actief beheer.  

 

Bij actief bosbeheer kan gericht sturing gegeven worden aan de soortsamenstelling en bosstructuur. 

Op deze manier krijgen gewenste boomsoorten de ruimte, kunnen ongewenste boomsoorten 

verwijderd worden of in elk geval niet bevoordeeld. Door de lichtval op de bosbodem te vergroten kan 

de ontwikkeling van bodemvegetatie en bosverjonging gestimuleerd worden.  Op deze manier zal de 

diversiteit van de bosobjecten toenemen. Dit is van toegevoegde waarde voor de biodiversiteit maar 

ook de robuustheid vergroot. Inzetten op vergroten van de diversiteit aan boomsoorten zal op 

termijn, ook verlichting brengen op locaties waar de eikenprocessierups veelvuldig aanwezig is 
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doordat het aandeel eik in de opstand lager wordt. Aanvullend zorgt de ontwikkeling van de 

biodiversiteit ook voor een meer optimale leefomgeving voor vogels welke ook een bijdrage leveren 

aan het “bestrijden” van de eikenprocessierups.  

Alle maatregelen tezamen zorgen voor een diverser bosbeeld en fraaier landschap van dit “stedelijk 

groen” zoals beschreven in de streefbeelden van het “beheerplan kleine houtopstanden in de 

gemeente Gennep 2019 – 2029”. 

Beheercyclus  
Het beheer van de kleine bosobjecten kent een cyclus van 6 jaar.  De kleine bosobjecten verschillen 

erg van elkaar in voorkomen en oppervlakte. Om die reden wordt er onderscheid gemaakt in het 

beheer tussen twee beheermethoden. Basis beheer:  betreft alleen de uitvoering van de 

boomveiligheidsmaatregelen; of Plus beheer, waarbij naast de boomveiligheidscontrole ook de 

bosontwikkeling beoordeeld wordt waarna een dunning zal worden uitgezet.  

Planning en communicatie  
De bosobjecten bevinden zich allen in de bebouwde omgeving, waardoor het beheer ervan over het 

algemeen nauw gevolgd wordt door de aanwonenden en gebruikers van deze bosobjecten. De 

ervaring uit de pilot 2019-2020 en andere beheermaatregelen leert dat actief beheer volgens een 

vastgestelde planning veelal positief ervaren wordt.  

Om een goed draagvlak voor het beheer te verkrijgen bij de aanwonenden, om wensen vanuit het 

publiek te vernemen en om mensen niet voor verrassingen te laten staan wordt in dit meerjarenplan 

ingezet op pro-actieve communicatie volgens de principes van Urban Forestry. De gemeente gaat 

actief met de omwonenden in gesprek over wat de wensen en plannen zijn en wat er speelt. Het 

beheer wordt actief gecommuniceerd en besproken. COVID 19 vraagt om een specifieke (soms 

digitale) benadering van dit proces. 

Vrijkomend materiaal 
Bij het uitvoeren van actief beheer komt hout vrij. Aangezien de kleine houtopstanden beperkt zijn 

van omvang zullen dit geen grote hoeveelheden zijn. Houtoogst is zeker geen doelstelling, de 

bosontwikkeling en zorgplicht bepalen de te nemen maatregelen. Toch kan er periodiek “mooi” hout 

beschikbaar komen, waarvan het zonde is als het niet hoogwaardig wordt ingezet. Dit omdat hout als 

hernieuwbare grondstof een goede bijdrage kan leveren in het kader van Co2 vastlegging. Gemeente 

Gennep heeft de wens om te kijken of het mogelijk is om het hout dat vrij komt zo hoogwaardig 

mogelijk in te zetten. Bij de uitvoering zal, afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheden hout, gekeken 

worden op welke manier dit hout zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet. Hierbij is het streven 

te zorgen voor lokale afzet.  

Planning 
De planning is te vinden in de volgende kaartbeelden.  Het eerste kaartbeeld maat de geografische 

clustering zien van de kleine bosobjecten. Gezien de gevaarzetting is het Duitse lijntje opgenomen als 

los object. Het Duitse Lijntje kent een beheercyclus van 3 jaar.   
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