
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Naam en fractie: Elisa Nuij, 50PLUS 

Datum indiening: 28 november 2019 

Datum antwoord: 9 december 2019 

Onderwerp: Bosrand Randweg / vervolgvragen.  

 

Inleiding 
Op 11 augustus 2019 hebben wij een aantal vragen gesteld omtrent de situatie binnen de bosrand aan de 
Randweg in Bussum.  
Uit het antwoord van de gemeente begrepen wij dat er recent afspraken zijn gemaakt met de bewoners van de 
Randweg 149 t/m 159.  
De betreffende bewoners hebben bij de gemeente een initiatief ingediend om te werken aan meer biodiversiteit in 
de bosstrook tegenover hun woningen.  
Het initiatief zou goed aansluiten bij het reguliere onderhoud dat door de gemeente wordt uitgevoerd en zou 
daarom positief zijn ontvangen.  
 
Naar aanleiding van de beantwoording is er telefonisch contact geweest met de verantwoordelijke ambtenaar.  
In overleg is toen besloten de resterende vragen schriftelijk te stellen.  
 
 
Vraag 1 
De bosschage heeft als doel de heide optisch af te sluiten van de woonwijk om zo het illusie-landschap van de 
heide te borgen Hierdoor creëer je een “belevingswereld” vanaf de hei. Dit is ook geheel conform het beleid van 
het GNR. Wij begrepen uit het telefonische gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente 
Gooise Meren dat er in zijn geheel geen overleg heeft plaatsgevonden met het GNR. Dit terwijl het GNR een 
directe “buurman” betreft.  
 
-Wat is de reden dat er, voorafgaand aan de afspraken met de bewoners, geen overleg is geweest met het Gooise 
Natuur Reservaat die de eigenaar is van het ‘illusie-landschap’?   
 
Antwoord:  
Bij het onderhouden van gebieden van Gooise Meren is overleg met het GNR of andere terreinbeheerders 
wederzijds niet gebruikelijk. Het onderhoud aan deze bosstrook ligt bij de gemeente. 
 
Vraag 2 
Ook andere partijen zoals de egelopvang geeft aan het te betreuren dat struiken en onder begroeiing door 
gemeenten wordt verwijderd. Dit verwijderen zorgt er namelijk voor dat er geen schuilplaatsen meer zijn en dat 
veel dieren geen voedsel meer kunnen vinden. (Uitgebreide visie van de Egelopvang is voorhanden)  
 
-Waarom heeft de gemeente de ondergroei van de bosschage laten maaien en daar mee de functies van de 
ondergroei (Corridor-, refugium-, stepping-stone-, verbreidingskernfunctie en voedingsbodem voor de bomen) 
verwijderd?  
 
Antwoord:  
De ondergroei is niet gemaaid. De ondergroei bestond vrijwel alleen uit hulst en deze zijn handmatig gesnoeid 
door de initiatiefnemers met de bedoeling om ruimte te maken voor andere aanplant ter verbetering van de 
biodiversiteit in deze bosstrook. 
 
Vraag 3 
De gemeente stelt dat het de ondergroei van de bosschage eerst kaal moet worden gesnoeid alvorens men er 
weer opnieuw kan planten. De gemeente zorgt hierbij voor het afvoeren van het snoeiafval. Tevens zorgt de 
gemeente voor enkele nestkasten voor mezen, een insectenhotel en zal de gemeente plantmateriaal beschikbaar 
stellen. Dit los van de ondersteuning en advisering vanuit de Gemeente naar de bewoners.  
 
-Kunt u ons aangeven hoeveel geld hiervoor begroot is? 
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Antwoord:  
4 nestkasten a € 35,- en beplanting ter waarde van € 400,- afvoer hulstsnoeisel 75,- 
 
Vraag 4 
Volgens diverse omwonenden is het kaal snoeien al enkele jaren aan de gang. Inmiddels is het bedoelde gedeelte 
nagenoeg net zo kaal als de hei. 
  
-Gaan de bewoners en gemeente samen over herbeplanting?  
 
Antwoord:  
Ja dit gaat op betreffende gedeelte in overleg. Er is op andere plekken zonder overleg of toestemming de 
afgelopen jaren beplanting geheel verwijderd. Hierop proberen wij te handhaven. Er is een brief in de maak 
gericht aan alle bewoners van de Randweg om duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, en dat we graag met 
bewoners samen willen kijken hoe we de biodiversiteit van deze bosrand kunnen vergroten. 
 
-Zo ja, waarmee en wanneer wordt dan herplant? 
 
Antwoord:  
Dit plantseizoen, lopend tot half maart 2020. 
 
Vraag 5 
-Wat is het doel geweest van het verwijderen van de natuurlijke ondergroei en wat is het doel van de mogelijke 
herplant? 
 
Antwoord:  
Er was in het betreffende stuk nauwelijks natuurlijke ondergroei aanwezig. Deze ondergroei bestond vrijwel 
uitsluitend uit hulst die alles overwoekerde. Door de hulst grotendeels terug te snoeien  maken we ruimte voor 
andere plantensoorten die we gezamenlijk gaan aanplanten waardoor de biodiversiteit sterk zal toenemen. 
 
Vraag 6 
U stelde in september 2019 dat er een opzet is gemaakt voor een bordje met uitleg over het bewonersinitiatief en 
dat dit binnenkort geplaatst zal worden in de bosstrook. Ook zou er een stukje over het initiatief worden 
gepubliceerd in de lokale krant.  
 
-Wanneer gaat dit daadwerkelijk plaatsvinden? 
 
Antwoord: 
We zijn hiermee nog in overleg met de initiatiefnemer maar  uiterlijk in het voorjaar van 2020. 
 
Vraag 7 
Wij vroegen telefonisch aan de betrokken ambtenaar “wat als alle bewoners de bosstrook willen snoeien en 
opnieuw beplanten?” Het antwoord was dat dit dan tot de mogelijkheden behoort. 
 
-Is er vanuit de rest van de bewoners van de Randweg inmiddels interesse getoond in een soortgelijk initiatief? 
 
Antwoord:  
Ja, er loopt nog een initiatief m.b.t. gezamenlijk beheer van de bosstrook ter hoogte van 147. 
 
Vraag 8 
De hei is een geweldig losloopgebied voor honden waar zeer veel gebruik van wordt gemaakt. De bosrand 
fungeert daarbij als een natuurlijke barrière tussen het losloopgebied en de daarachterliggende woonwijk met 
doorgaande wegen. Door het weghalen van deze natuurlijke barrière hebben honden vrij zicht op de Randweg wat 
voor gevaarlijke situaties kan zorgen.    
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- Hoe ziet de Gemeente deze situatie? 
 
Antwoord:   
Er zijn in Gooise Meren meerdere losloopgebieden die langs doorgaande wegen lopen  en waar direct zicht is op 
de weg. De hondeneigenaar is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het los laten lopen van de hond. Dit 
hondenlosloopgebied is dermate groot dat het niet nodig is om dicht langs de bosstrook  met het aanliggende 
doorgaande fietspad  te lopen. 
 
 
Ter illustratie: het verschil tussen het gesnoeide deel tegenover de rest van de bosrand.         

 


