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Vergadering # 40 Begeleidingsgroep  
Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 

 
03-05-2017     19.30 uur   Raadhuis 303 

 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker,         

Jan van den Born, Ben C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel,   
Maarten Zijp, Marcel Baartmans, Pouw Jongbloed, Wim Kuster,                      
Kasper Cornelissen, Danny Prangsma. 

 
Afwezig:  Wim Appelman (secretaris), Geen Broere, Gigi Kraak, Kees Konings,              

Jochem van Gooswilligen.  
 

 
 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering en heet Danny Prangsma, bestuurslid van Otterlo’s Belang 
speciaal welkom als gast. Mede op verzoek van Dick is agendapunt 7a (Verkoop Gronden 
Otterlo) toegevoegd. De agenda wordt daarmee vastgesteld. 
 
Suzette heeft terecht een onderscheiding van de koning ontvangen en allen feliciteren haar 
er mee. Zij reikt een traktatie uit. 
 
Evert geeft kort uitleg over zijn operatie in februari, waardoor hij tijdelijk minder inzetbaar 
is geweest. 
 
Danny Prangsma stelt zich voor en is vooral aanwezig voor het toegevoegde punt 7a.  
 
Wim Kuster gaat de vergaderdata van de bosbegeleidingsgroep in de agenda zetten van 
Wethouder Vreugdenhil. 
 
Van de afwezigen is bericht van verhindering ontvangen. 
 
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 39, 25-01-2017. 

Het verslag wordt geheel conform het concept vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
Naar aanleiding ervan wordt geconstateerd, dat de vergadering # 40 niet in maart heeft 
plaatsgevonden, maar pas heden.  
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3. Mededelingen Kasper en Wim Kuster. 

HOP. 
In tegenstelling tot hetgeen in vorige verslag staat, gaat pas 9 mei gestart worden met het 
vernieuwen van het hek met steviger draad. Het word nog door een klein groepje gesloopt 
en handhaving heeft steeds beter in beeld wie het zijn. In de vergadering wordt verder van 
gedachten gewisseld over de conflicterende belangen van de bezoekers en de natuur ter 
plaatse. 
 
N224. 
Wim Kuster meldt dat hij bij de voorlichtingsavond van de provincie aanwezig is geweest, 
die als doelen voor de werkzaamheden heeft gesteld: vernieuwing asfalt, betere 
doorstroming en meer veiligheid. Dit leidt tot minder parkeerplaatsen langs N224, geen 
uitvoegstrook bij Groot Ginkelseweg, snelheid gaat niet omlaag, N224 wordt helemaal 
afgesloten ten tijde van uitvoering werkzaamheden (denk aan gevolgen voor Airborne, 
Heideweek en bereikbaarheid Natuurcentrum). Wim Kuster neemt naar de volgende 
vergadering een kaart mee. Discussie/vragen ontstaan over hoe de provincie omgaat met 
natuurwaarden van de bermen. Neem hierin mee de bescherming huidige bijzondere 
planten, alsmede de ongewenste verspreiding van de Japanse Duizendknoop. 

 
MTB. 
Patrick Jansen van Track&Trails (http://www.trackstrails.nl/) is volop bezig met de nieuwe 
aan te leggen MTB-route. Kasper zal hem uitnodigen om de route in de volgende 
vergadering voor te leggen aan de bosbegeleidingsgroep. 

 
75 jaar operatie Market Garden (2019) 
Wim Kuster kondigt aan dat de gemeente met een integraal plan gaat komen voor de 
regulering van het toerisme rond de Schaapskooi en de Dropzone, naar aanleiding van de 
herdenking in 2019 van 75 jaar operatie Market Garden. Ook voor volgende keer op de 
agenda. 
 
 

4. Conceptadvies Prunusbestrijding.  

Suzette geeft een toelichting op het memo 11-04-2017 en het advies is tot met punt 5 
aangenomen. Over opmerkingen van Herman Pieter (zie e-mail 02-05-2017) en punt 6 
(eventuele concretisering) gaan Jochem en Kasper zich buigen met Suzette, Maarten en 
Herman Pieter voor de volgende vergadering. Zodat het advies dan geheel aangenomen kan 
worden. 
 
 

5. Tussenevaluatie 2016: bespreking Storymap. 

In de vorige vergadering is ‘live’ gereageerd op de storymap (http://arcg.is/2emk9yj).        
De antwoorden van de begeleidingsgroep op de aangereikte suggesties zijn in cursief 
vastgelegd in het document “Aandachtspunten voor de toekomst”. Evert loopt ze punt voor 
punt langs en constateert, dat enkele reeds zijn gerealiseerd, sommige bij de werving van 
nieuwe leden (agendapunt 6) aan de orde komen en de laatste door de secretaris aan het 
lijstje “Onderwerpen voor de toekomst” kunnen worden toegevoegd. 
 

http://arcg.is/2emk9yj
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Wim Kuster wijst op het Platform Goudsberg, waar we van kunnen leren (in Juni is er een 
publieksdag). In overleg met hen en met Gigi Kraak probeert hij een excursie te organiseren.  
 
 

6. Vacaturestelling, werving en selectie. 
 
De commissie (Evert, Herman Pieter en Dick) heeft de in de vorige vergaderingen 
overeengekomen acties vastgelegd in een memo van 22-04-2017, inclusief een lijst van 
competenties van de zittende leden. Er ontstaat opnieuw discussie over het rooster van 
aftreden, dat noodzakelijk is om jaarlijks twee nieuwe leden te kunnen aannemen tot 2022 
(einde huidig beheerplan). 
 
Marlies geeft haar bezwaar aan over haar positie in het rooster van aftreden en ze ruilt met 
Suzette. Dus Marlies treedt af in 2022 en Suzette in 2021. Herman Pieter geeft aan dat er 
natuurlijk ontwikkelingen kunnen zijn die het schema kunnen veranderen. Evert benadrukt 
dat het voor de wijziging van het huidige reglement van slechts eenmaal benoeming voor 
vier jaar naar tweemaal essentieel is, dat we zelf aangeven hoe die geleidelijke invulling 
plaatsvindt. 
 
Pouw wijst op het gevaar voor ‘leegloop’, als er zich niet voldoende kandidaten uit de Edese 
burgerij melden. Besloten wordt dat in het voorstel aan B&W en Gemeenteraad een 
clausule opgenomen wordt over eerst toetreden van een nieuw lid voordat de oude 
aftreedt, mits alle leden unaniem akkoord zijn met deze verlenging. Na discussie is ook 
besloten, dat woonachtig in de gemeente Ede overeind blijft voor nieuwe leden. 
 
Wim Kuster gaat via communicatie-afdeling Gemeente Ede een voorstel vragen hoe nieuwe 
leden te werven. Denk hierbij aan Facebook (Jochem), Ede Stad, interview in ‘Het Verhaal’. 
Op de vraag hoe gaan we om met voordrachten is het antwoord dat je mensen mag tippen 
om te solliciteren en te wijzen op advertenties. Sollicitatie vindt plaats door het sturen van 
een motivatie met CV aan de voorzitter. 

 

7. Samenhangend kader en randvoorwaarden voor Zonering in bos en natuur Ede.  

Wim Kuster geeft aan dat er nu een voorstel ligt bij de Provincie Gelderland waarbij de 
bedoeling is dat er middelen vrijgemaakt worden voor zoneringplan provinciebreed (besluit 
over dit Natuurbeheerplan Veluwe zomer 2017). De Bosbegeleidingsgroep haakt hier na de 
zomer op aan (van grof naar fijn). 
 
Er ontstaat uitgebreide discussie over de prioriteit GIS. Zonder gedetailleerde kaarten kun je 
immers niet zoneren. De gemeente moet hier nu echt met spoed tijd en geld in investeren. 
 
Ten aanzien van de eerder door ons uitgebrachte adviezen wordt ad Speelbos 
geconstateerd, dat er nieuw gemeentelijk Speelbeleid komt en ad Gedenkbos, dat nu de 
nadruk ligt op natuurbegraven.  
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7a. Verkoop gronden Otterlo. 
 

Op verzoek van Dick (zie e-mail 28-04-2017) is dit agendapunt toegevoegd en is ook 
Danny Prangsma van Otterlo’s Belang als gast aanwezig. De vraag is hoe het zit met de 
aankopen van gronden van Park Hoge Veluwe buiten de rasters in Otterlo. Dit mede 
naar aanleiding van vragen van de VVD hierover aan B&W. 
  
Danny legt het standpunt uit van Otterlo’s belang, dat is neergelegd in hun brief van 
heden aan wethouder Vreugdenhil. Ze willen dat de gronden aangekocht worden door 
de Gemeente Ede. Zodat de openbaarheid en toegankelijkheid gegarandeerd kan blijven 
worden in de toekomst. 
 
Ook de Bosbegeleidingsgroep is van mening dat de Gronden aangekocht dienen worden 
door de Gemeente Ede. Afgesproken wordt dat Danny Evert informeert over het 
resultaat morgen van het overleg met de gemeente, waarna Evert zo spoedig mogelijk 
een e-mail stuurt aan de wethouder met een ongevraagd advies van de 
begeleidingsgroep. 

 
 

8. Vergaderdata 2017. 
 
Via datumprikker zijn de zes bijeenkomsten in 2017 geworden: # 39/25-01-2017,                   
# 40/03-05-2017, # 41/28-06-2017, # 42/13-09-2017, # 43/18-10-2017 en # 44/29-11-2017. 
 
 

9. Agendapunten voor de volgende vergadering (# 41: 28-06-2017). 

• HOP. 

• N224. 

• MTB-route. 

• integraal plan Schaapskooi/Dropzone. 

• definitief advies Prunusbestrijding. 

• werving nieuwe leden. 

• ongevraagd advies gronden Otterlo. 

• upgrade adviescommissie. 
 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

Danny Prangsma bedankt voor de steun die hij heeft gekregen. 
 
Suzette vraagt naar de situatie in Bennekom op de akker ten noorden van de 
Dikkenbergweg. Voor meer informatie Gerbert van der Wal en Victor Nuijten. 
 
Herman Pieter vraagt de agenda vrij te houden voor 10 juni betreffende schaapsherders- 
maaltijd. 
 
Evert dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


