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Vergadering # 41 Begeleidingsgroep 
Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 

 
29-6-2017     19.00 uur   Raadhuis 404 

 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Jan van den Born, 

Ben C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Gigi Kraak, Wim Kuster, 
Kasper Cornelissen, Wim Appelman, Marcel Baartmans, Jochem van Gooswilligen, 
Geen Broere, Wethouder Willemien Vreugdenhil. 

Afwezig:  Maarten Zijp, Kees Konings, Pouw Jongbloed, Patrick Jansen. 
 

 

Verslag 
 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert heet iedereen welkom, en in het bijzonder Wethouder Willemien Vreugdenhil. 
Vanwege het vervroegde vertrek van de Wethouder, starten we met agendapunten 
waar zij onderdeel van uitmaakt.  

 

2. Verslag van de vorige vergadering # 40 (03-05-2017). 

Punt 5, de storymap. De tussenevaluatie is naar de raad gestuurd, en specifiek naar 
Wethouder Vreugdenhil. De tussenevaluatie mag niet offline. Ben en Jochem gaan 
uitzoeken of hij op de site van de gemeente geplaatst kan worden, en hiermee voor een 
ieder altijd beschikbaar blijft. 
 

3. Mededelingen Kasper en Jochem. 

Houtoogst 2017 is in voorbereiding. Het bleswerk is gestart. Jochem heeft de concept-
blesinstructie rondgestuurd en vraagt of de bosbegeleidingsgroep of hier nog 
opmerkingen of aanvullingen op heeft. Jochem organiseert een excursie om het bleswerk 
te bekijken.   
De werving voor een nieuwe Toezichthouder Bosgebied is gestart. De bedoeling is om 
deze op de kortst mogelijke termijn in te gaan vullen. Dank aan de groep voor de inzet 
die is gepleegd om dit te bewerkstelligen.  
Prunusbestrijding zal dit jaar minder zijn dan voorgaande jaren. Er is in 2016 
waarschijnlijk meer dan afgesproken geleverd. Dit zal gecompenseerd worden in 2017.  
Een van de ruiters uit de Begeleidings Groep Bosbeheerplan (BGB) kan aansluiten bij de 
ruiterroutegroep. Ben en Marlies voegen zich in deze groep, en zullen elkaar vervangen 
indien nodig. 
Jochem prikt een datum waarop de BGB mee kan kijken bij het blessen. 
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Kasper: er is met schoolklassen op de heide werk uitgevoerd. Iedere woensdag komt een 
groepje van s ‘Heerenloo het rolstoel pad op de Noord Ginkel opknappen.  
 

4. MTB route, Patrick Jansen schuift aan om toelichting te geven. 

Helaas is Patrick niet aanwezig, Wim A gaat hem bellen om een volgende vergadering 
uitleg te geven over de routes voor de MTB. 
 

5. Definitief advies prunusbestrijding. Suzette en Maarten. 

Herman Pieter, Jochem, Maarten en Suzette gaan om tafel om de opmerkingen van 
Herman Pieter en Jochem te verwerken in een definitief advies, welke de volgende 
vergadering kan worden vastgesteld. 
 

6. Welkom Wethouder Vreugdenhil. 

  Evert heet Wethouder Vreugdenhil welkom.  
7. Ongevraagd advies 11-05-2017 gronden Otterlo. Willemien Vreugdenhil. 

Brieven Otterlo`s belang en Natuurlijk Otterlo 
Wethouder Vreugdenhil geeft een uiteenzetting van de geschiedenis rond de bossen van 
Otterlo. Vele factoren hebben een rol gespeeld in de verhoudingen tussen de 
verschillende partijen en de gemeente. Uit haar verhaal blijkt dat de gemeente niet in 
staat is om de gronden aan te kopen, zoals de BGB adviseerde in haar advies van 11-5-17. 
De Wethouder dringt in Otterlo aan op de oprichting van een stichting waarin alle 
belanghebbenden in Otterlo met één stem kunnen spreken. Een dergelijke stichting zou 
een vergelijkbare constructie kunnen kiezen als de stichting Lunters Buurtbos om de 
bedoelde gronden aan te kopen. De gemeente is bereid om kosteloos de gronden te 
onderhouden zodat er een breed en eenduidig onderhoud regime plaats kan vinden. Op 
dit moment is de intentie bij de aankoop van de gronden door Droompark De Zanding, 
om overeen te komen dat er over en weer een erfdienstbaarheid geld. Hiermee wordt de 
openbaarheid en behoud van de huidige functie gewaarborgd. Ook in deze aankoop is 
het onderhoud door de gemeente inzet van de overeenkomst. Voor de door de 
Wethouder genoemde onthekking van de gebieden, wil de BGB graag haar expertise 
aanbieden. 
Evert dankt de Wethouder voor de uiteenzetting van de standpunten, deze zijn zeer 
duidelijk. Een schriftelijk antwoord van B&W op het derde deel van ons advies, inzake 
toekomstig beleid en regelgeving, zien we graag nog tegemoet. 
 

8. Zienswijze 14-05-2017 op structuurvisie Bennekom. Willemien Vreugdenhil.  

De zienswijze op de structuurvisie Bennekom van de BGB wordt opgenomen in de nota 
van zienswijzen. Deze is bijna klaar, en wordt opgestuurd naar de BGB. Wim K zoekt uit of 
de zienswijzen van de andere 15 partijen die zienswijzen hebben ingediend openbaar 
zijn. Deze zou de BGB graag ontvangen. Indien deze openbaar zijn, zal Wim K ze 
rondsturen. Met name punten 2 en 4 zijn opgenomen in de nota.  
 

9. HOP. Willemien Vreugdenhil. 

De zorgen van de BGB liggen met name rond de natuurwaarden in dit gebied. Over de 
maatschappelijke problematiek rond de HOP heeft de BGB geen mening. Evert vraagt de 
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Wethouder welke rol zij van de BGB verlangt inzake de HOP. Wethouder Vreugdenhil 
geeft aan verder geen acties van de BGB te verwachten in deze zaak. 
Vanwege andere verplichtingen verlaat de Wethouder de zaal, met dank van Evert voor 
haar aanwezigheid. 
 

10. N224, plannen en voortgang. Wim K. 

Wim K geeft een uitleg over de plannen rond de N224. Over de vervanging van het asfalt 
zal de BGB geen advies geven. Men ziet wel kansen om te adviseren over de randzaken, 
met name de toegankelijkheid van de aanpalende percelen, en de parkeermogelijkheden. 
Jochem vraagt aandacht voor overstekend wild. Gemiddeld vindt er elke week een 
aanrijding met wild plaats. 80 % van de aanrijdingen vind plaats op 3 vaste locaties. Door 
het aanbrengen van voorzieningen op een van deze drie locaties, de meest bezochte, kan 
een groot deel van de aanrijdingen voorkomen worden. De verkeersveiligheid gaat 
hiermee aanzienlijk omhoog. Ook dit is een van de doelen van de provincie.  
Bij dit verslag is de reactienota van de inloopavond gevoegd. 
Er wordt een subgroep opgericht waarin Herman Pieter, Wim K, Ben en Jochem 
plaatsnemen.  
 

11. Werving nieuwe leden. Wim K i.s.m. afdeling communicatie. 

Helaas is Wim K vergeten dit punt voor te bereiden, we schuiven deze dan ook door naar 
de volgende keer. 
 

12. Integraal plan Schaapskooi/Dropzone. Wim K. 

Een bezoek van het de raad aan het gebied volgt binnenkort. De doelen worden met de 
diverse gebruikersgroepen geformuleerd. Men zit nog erg vroeg in de planvorming. Meer 
informatie volgt in  het najaar. 
 

13. Upgrade adviescommissie. Evert. 

Het regelement van de BGB moet worden aangepast. Evert gaat met een van de 
gemeentelijke juristen om tafel om tot een voorzet te komen welke in de vergadering 
besproken kan worden. Hiervoor zal Gerbert van de Wal of Lidwien Wolters door Evert 
benaderd worden. 
 

14. Agendapunten volgende vergadering # 42 (13-09-2017). 

MTB routes, Patrick Jansen 
Werving leden, Wim K 
Integraal plan Schaapskooi en Dropzonde, Wim K 
Advies Prunus bestrijding, Suzette en Maarten 
N224, Wim K 
Upgrade BGB, Evert 
Koek door Wim A 
 

15. Rondvraag en sluiting. 

- Suzette is op de bijeenkomst geweest voor het erfgoed in Ede. De connectie met de 
BGB is minimaal. Enkele vragen die opkomen zijn: is de historische bosontwikkeling 
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vastgelegd? Zijn oude laanstructuren in kaart gebracht? Een koppeling met GIS kan een 
hoop waardevol materiaal opleveren. Het in beeld brengen van oude hakhoutgronden 
kan een meerwaarde zijn, Jochem kijkt hier naar.  

Hoewel geen actieve rol voor de BGB, blijft Suzette het luisterend oor in deze groep. 

- Geen: het wildwalproject kan wellicht voor het erfgoed van waarde zijn. Het rapport dat 
Probos geschreven heeft over de wildwal tussen Lunteren en Wageningen wordt door 
Wim A rondgestuurd, hij heeft destijds in de werkgroep wildwallen gezeten. 

12 oktober van 8 tot 16 uur worden mensen gevraagd om groepen kinderen te  
begeleiden met werkzaamheden op de heide met onderhoudswerkzaamheden. 

- Dick: inventarisatielijsten zijn beschikbaar bij Jochem via deze linken: 
https://biodiversiteitede.nl/ waarneming.nl  https://waarneming.nl/user/profile/120035 

- Gigi: de visie natuur en toerisme wordt in een bijeenkomst op 12 september 
uiteengezet. Op de eerste bijeenkomst kwamen weinig mensen. Een uitnodiging volgt, 
grijp deze kans en kom notie nemen van deze visie! 

- Marlies: gaat het SOVON weer karteren voor het blessen? Jochem; ja. 

- Evert: dank voor de persoonlijke aandacht naar aanleiding van zijn eerste operatie, er 
zal spoedig een tweede volgen. 

Sluiting om 21:13 

 

 

Onderwerpen voor de toekomst: 

-  

-  

-  

 


