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Aan: College van Gedeputeerde staten en leden van de Provinciale staten 
           Markt 11 
        6811 CC Arnhem      

 

Onderwerp: Uitvoering van het Beheersplan Stelkampsveld 
                                                                                                                                        

Geachte statenleden,                                                                   Barchem, 28 oktober 2019 
 
Hierbij vragen we uw aandacht voor het volgende onderwerp.  
 

In 2016 is het beheersplan Stelkampsveld vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe het 
Natura-2000 gebied tussen Barchem en Borculo ingericht en beheerd gaat worden.  
Een belangrijk onderdeel hierin is de kaalslag van een groot aantal hectares naaldbos,  
om ontwikkeling van bestaande en nieuwe habitattypes mogelijk te maken.  
 

De laatste tijd is er onrust in onze gemeenschap ontstaan over deze aanpak.  
Er is namelijk, voor zover ons bekend, destijds geen rekening gehouden met de invloed van 
een dergelijke gebiedsaanpak op de depositie en opname door de vegetatie van zowel 
stikstof ( N ) als CO2.  
Een volwaardig bosperceel neemt vanzelfsprekend meer op dan een kale zandvlakte, waar 
uiteindelijk nieuwe natuur ( vooral heide en schraal natuurland) zal moeten ontstaan. 
 

De angst is gegroeid dat de uiteindelijke depositie op het gebied nog verder teruggebracht 
moet worden, hetgeen wederom  grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van ons 
buitengebied.  
Denk hierbij aan verdere inkrimping van agrarische sector en sterke beperking van alle 
andere economische activiteiten in de directe omgeving van het Stelkampsveld. 
(waarschijnlijk zelfs tot in onze bebouwde kom)  
Dit zou desastreus zijn voor de leefbaarheid van ons dorp.   
 

We willen u daarom vragen het gehele beheersplan met de bijbehorende vergunningen te 
heroverwegen, dan wel stil te laten leggen in afwachting van de nadere besluitvorming over 
de aanpak van de stikstofproblemen. Hierbij zal ook nadrukkelijk gekeken moeten worden 
naar de gevolgen voor de omliggende regio voor wat betreft stikstof en CO2. Reken hier ook 
dat een grootschalig en gemechaniseerd kappen en herinrichten van bospercelen leidt tot 
een forse uitstoot van stikstof en CO2. 
Uiteraard kan dat alleen op basis van feiten en betrouwbare metingen en niet met 
schattingen en aannames.  
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Transparantie en eerlijke communicatie in deze zijn essentieel voor het vertrouwen van 
omwonenden en andere betrokken partijen.  
 

We hopen dat u, met alle beschikbare kennis van nu, uiteindelijk de juiste keuzes maakt  
en daarbij ook, voor een ieder, accepteerbare oplossingen aandraagt. 
 

In afwachting van uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 
Gert Tessemaker, voorzitter Vereniging Contact Barchem 
 
 
 
 
 
 

 


