
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 
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Inleiding 
Op 9 juli jl. werd de gemeenteraad van Gooise Meren per raadsmededeling geïnformeerd over de overdracht van het beheer 
van het gebied per 1 juli aan het GNR. De gemeente was tot die tijd verantwoordelijk en had de verplichting op zich genomen 
het terrein schoon en natuurlijk ingericht over te dragen. 

 
In het voorjaar van 2018 zijn tientallen bomen en struiken gepland t.b.v. de inrichting van het gebied. Het onderhoud is echter 
achterwege gebleven en de aanplant heeft de droogte niet overleefd. In 2019 is opnieuw aangeplant, maar ook daarvan heeft 
een groot deel het – opnieuw – niet gered vanwege een gebrek aan onderhoud. 
 
 
Vraag 1 
Kunt u bij benadering aangeven hoeveel bomen en struiken zijn geplant i.v.m. de herinrichting in 2018 en 2019, en hoe hoog 
de investering was die met de aanplant in 2018 en 2019 was gemoeid? 
 
Antwoord 
In 2017 zijn 1330 stuks boompjes en planten aangeplant. Eén en ander conform het beheerplan dat in nauw overleg met de 
bewoners is opgesteld. In 2019 is vervolgens nog een aanplantronde gedaan met bosplantsoen gedaan. Het gaat om de 
volgende aantallen: 
 

Soort Formaat Aantal 

Haagbeuk 1/1 80-100cm 100 

Winterlinde 1/1 80-100cm 150 

Steeliep 1/1 80-100cm 50 

Spaanse aak 1/1 80-100cm 150 

Gewone vlier 1/1 60-100cm 150 

Hazelaar 1/1 80-100cm 200 

Eenstijlige meidoorn 1/1 80-100cm 150 

Hulst 1/1 60-100cm 100 

Zwarte bes 1/1 40-100cm 25 

Kruisbes 1/1 40-100cm 25 

Hondsroos 1/1 40-100cm 25 

Egelantier 1/1 40-100cm 25 

Brem 1/1 40-100cm 25 

 
Daarnaast is rondom de entree en in het bos laten nog het volgende aangeplant: 
 
30 stuks (150 -175)     - Eensteilige meidoorn (Crateagus monogyna) 
30 stuks (150 -175)     - Gelderse roos (Vibernum opulus) 
30 stuks (150 -175)     - Hulst (Ilex aquifolium) 
24 stuks (10-12)          - Rode beuk (Fagus sylvatica atropunicea. 
 
Aan de aanplant is € 7969,24 uitgegeven.  
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Vraag 2 
Is het de gemeente bekend dat een groot deel/het grootste deel van de aanplant de zomer van 2018 niet heeft overleefd? En 
dat in 2019 opnieuw gebeurde? 
 
Antwoord  
Het is bekend dat een deel van de aanplant het niet heeft overleefd. Dat is niet ongebruikelijk. Wij herkennen overigens niet 
het beeld dat het grootste deel van de aanplant het niet zou hebben overleefd. Bij het bosplantsoen zijn we er steeds van 
uitgegaan dat een deel kan uitvallen. Daar komt bij dat we twee zomers hebben gehad met extreme omstandigheden en het 
niet mogelijk is alle (nieuwe) aanplant in de hele gemeente zodanig te bewateren dat het de droogte overleeft. Bosplantsoen 
kost slechts ca. € 0,60 /stuk en het is dus niet altijd efficiënt om dit water te geven. Dit is een vrij gebruikelijke werkwijze bij 
aanplanten in natuurbeheer. De grote bomen die in het bos staan, staan over het algemeen op locaties waar water geven 
nauwelijks mogelijk is. De aannemer heeft overigens bomengrond toegevoegd aan de plantgaten en er is goed materiaal 
gebruikt voor de aanplant.   
 
Vraag 3 
Wie was verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuwe aanplant, wat waren de afspraken hierover?  
 
Antwoord 
De aanplant en het beheer vielen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente tot aan de overdracht van het natuurdeel 
aan GNR in juli 2019. Voor wat betreft het beheer is bij vraag 2 al aan gegeven dat het niet gebruikelijk is om bij bosaanplant 
(niet te verwarren met plantsoen-aanplant) de aanplant water te geven. 
 
Vraag 4 
Zijn er afspraken gemaakt over herstel tussen gemeente en GNR nu geconstateerd is dat ook een groot deel van de laatste 
nieuwe aanplant het niet heeft overleefd? Zijn er kosten voor rekening voor de gemeente en hoe hoog zijn die? 
 
Antwoord 
Er is een afspraak gemaakt met GNR om een ronde te lopen en een inventarisatie te maken van nog te vervangen dode 
beplanting. Deze wordt dan voor rekening van Gooise Meren vervangen. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet 
bekend. 
 
 


