
 

 

18 januari 2023 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Dank voor de mogelijkheid om in te spreken over de bescherming van oude bosgroeiplaatsen. Ik spreek 
deze bijdrage uit mede namens de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Stichting Het Geldersch 
Landschap,  IVN Natuureducatie Gelderland en Natuurmonumenten. 
 
U staat voor de vraag of bescherming van zogenoemde Oude Bosgroeiplaatsen in de 
omgevingsverordening moet worden aangepast. Dit mede naar aanleiding van de wensen- en 
bedenkingenprocedure over de Parklaan in Ede van afgelopen februari.   
 
In de huidige omgevingsverordening zijn deze talrijke maar vaak kleine gebiedjes beschermd, waarbij het 
niet uitmaakt of ze binnen of buiten het Gelders Natuur Netwerk of Natura 2000-gebied liggen.  
 
Wij roepen u op om deze bescherming te handhaven en dus te kiezen voor variant 1 van de vier varianten 
die Gedeputeerde Staten aan u heeft voorgelegd. In deze variant blijven het toezicht en de 
ontheffingsbevoegdheid voor alle oude bosgroeiplaatsen bij GS, nadat u als PS uw wensen en bedenkingen 
heeft kunnen uiten.   
 
Graag verwijs ik naar de presentatie van Rienk-Jan Bijlsma van de WUR tijdens de beeldvorming vorige 
week. Hij lichtte toe dat en waarom deze bosgebieden beschermwaardig zijn. Hij gaf ook aan dat er 
aanleiding is om ze zelfs beter te beschermen dan nu het geval is en om condities te creëren waardoor 
oude bosgroeiplaatsen kunnen toenemen in oppervlak. Ik vat zijn argumenten hier samen: 

- Deze oude gebiedjes hebben intrinsieke waarde: wat al eeuwenlang bestaat moeten we niet 
lichtzinnig weggeven. Oude bosgroeiplaatsen vertegenwoordigen een waarde die vergelijkbaar is 
met wat we als cultuurhistorisch erfgoed beschermen.  

- Ze vormen het kernleefgebied van allerlei karakteristieke soorten zoals de bosanemoon en allerlei 
klein bodemleven. 

- Ze hebben een bijzondere ecologische waarde omdat ze de uitvalsbasis vormen voor herstel van 
biodiversiteit. Ze maken daarmee een onmisbaar onderdeel uit van het groene kapitaal van de 
provincie Gelderland.  

- Ze hebben een hoge meerwaarde in landschappelijke samenhang met andere natuurlijke 
bosgemeenschappen.  
 

Als u ervoor kiest om de huidige regels los te laten, komt het beschermen van oude bosgroeiplaatsen voor 
een zeer aanzienlijk deel bij de gemeenten te liggen, die het na een eigen afweging al dan niet in hun 
bestemmingsplannen of omgevingsplannen vastleggen. Die situatie is onwenselijk, omdat er verschillen 
zullen ontstaan tussen hoe gemeenten met deze oude bosgebiedjes zullen omgaan en daarmee op den 
duur veel van deze gebieden verloren zullen gaan. Het beschermen van bijzondere natuur, waaronder deze 
oude bosgroeiplaatsen, is een kerntaak van de provincie.  
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In de beeldvormende vergadering vorige week heeft u gevraagd naar mogelijkheden om de beschermde 
status van oude bosgroeiplaatsen te verbeteren. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat 
zo’n 2300 hectare zich buiten GNN bevindt. Dat is bij elkaar opgeteld nog flink groter dan het natuurgebied 
Montferland (plaatje hierbij). Viervijfde daarvan ligt buiten de Groene Ontwikkelingszones. 
Als eerste wil ik u meegeven dat de ecologische beoordeling van de bosgroeiplaatsen zoals ontwikkeld door 
de WUR een mooi instrument is om uw wensen en bedenkingen te onderbouwen in toekomstige gevallen 
binnen en buiten GO.  
  
Ik geef u daarnaast in overweging om de overlap met uw categorie Groene Ontwikkelingszone verder te 
benutten. Recent heeft u voor Groene Ontwikkelingszones nadere regels en een rekensystematiek 
vastgesteld voor versterking van de kernkwaliteiten. Oude bosgroeiplaatsen zijn in een mensenleven niet te 
herwinnen, daar gaan generaties overheen.  Door oude bosgroeiplaatsen expliciet op te nemen in deze 
Nadere regels, kunt u het onverhoopte verlies ervan zwaar aanrekenen en het behouden en het opkweken 
van “nieuwe oude bosgronden” bevorderen.  
 
Ook binnen GNN/N2000 is het belangrijk te weten waar deze categorie bos te vinden is;  de ambtenaren en 
dhr. Bijlsma spraken tijdens de beeldvorming de verwachting uit dat veel oude bosgroeiplaatsen al 
beschermd zijn als habitattype. We dringen aan op helderheid over dit onderdeel, ook wat betreft de status 
van gebieden met strubben. Mocht dit minder zijn dan verwacht, dan denken we dat dit een extra 
argument is om de oude bosgroeiplaatsen beleidsmatig apart te benoemen binnen GNN/Natura2000.   
 
Voor maatschappelijke organisaties, eigenaren en andere belanghebbenden is het tenslotte wenselijk dat 
de kaartgegevens van oude bosgroeiplaatsen toegevoegd worden aan de Open Data -atlas van Gelderland. 
Ik verzoek u dit te bevorderen.  
 
Dank voor uw aandacht. 
 
Maarten Witberg, namens 

 Natuur en Milieu Gelderland,  
 Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 
 Stichting Het Geldersch Landschap,   
 IVN Natuureducatie Gelderland, 
 Natuurmonumenten. 
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De totale oppervlakte van oude bosgroeiplaatsen buiten GNN is vergelijkbaar met het bosgebied van 
Montferland.  
 


