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Vergadering # 43 Begeleidingsgroep  

Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 
 

18-10-2017     19.30 uur   Raadhuis 303 

 

 

Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Ben C olenbrander, 

Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Maarten Zijp, Wim Kuster, Marcel Baartmans, 

Jochem van Gooswilligen, Zehra Aktas, Hetty ten Klooster, Patrick Jansen, Pieter 

Gerard van den Berg, Willemien Vreugdenhil, Wim Appelman. 

Afwezig:  Jan van den Born, Pouw Jongbloed, Gigi Kraak, Kasper Cornelissen, Geen Broere, 

Kees Konings, 

 

 

Verslag 
 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege een aantal nieuwe 

gezichten stelt iedereen zich even kort voor. 

2. Verslag van de vorige vergadering. 

Enkele foutjes worden hersteld waarna het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. MTB routes in het Edese bos, Patrick Jansen. 

Patrick laat de routes zien en geeft toelichting op de keuzes die gemaakt zijn. Hij geeft ook 

een inkijk in het proces en de overleggen die hij met verschillende partijen gehad heeft. 

 

4. Mededelingen Jochem en begroting. 

Jochem geeft een toelichting op de begroting. Evert heeft interesse in een verdieping, en zal 

separaat met Jochem afspreken. 

De sollicitatieprocedure voor een extra toezichthouder in het bos loopt, er worden 

momenteel met 3 mensen gesprekken gevoerd. 

De opbrengsten uit de verkoop van hout zijn gunstig. Jochem is blij met de geboden prijs. 

 

5. Aandachtspunten voor de toekomst Duizendknoop en bosverjonging. 

Vanuit de afdeling beleid wordt een plan van aanpak geschreven dat aan het eind van het 

jaar aangeboden wordt aan de raad. Er is nog in overweging om dit door een extern bureau 

te laten doen. Marije Wesselius is verantwoordelijk voor dit proces en zal in een van onze 

vergaderingen meer komen vertellen.  
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6. Adviesgroep aankoop gronden.  

Enige discussie ontstaat over het conceptadvies. Met name het nut van het noemen van 

een bedrag wordt door een aantal aanwezigen in twijfel getrokken. Wethouder Vreugdenhil 

geeft als tip het Veluwe fonds te benaderen voor hulp met financiering. Jan van Muyden is 

contactpersoon van dit fonds. Haar tweede ongevraagd advies is om onze doelstellingen in 

het oog te houden, en dat de aankoop van gronden een erg dure methode is om tot deze 

doelstelling te komen. Door inzet op andere terreinen, kan met minder geld meer bereikt 

worden. 

 

7. Definitief plan prunusbestrijding. 

Suzette heeft een definitieve versie, inclusief mooie foto op de kaft, verstuurd aan Evert.  

Hij zal dit exemplaar ondertekenen en aanbieden bij de wethouder. 

 

8. Werving  nieuwe leden. 

Er zijn drie reacties geweest op het stukje dat in Ede Stad gestaan heeft. Een van de mensen 

die gereageerd heeft, zit nu al in de zaal; Hetty ten Klooster, zij verlaat vroegtijdig de 

vergadering met de mededeling niet in de groep te passen.  

Contact met de overige twee aspirant leden volgt nog. 

Voor een volgende ronde zullen ook de buitenronde, het verhaal (Ruud Rietveld) en de 

plaatselijke kranten benaderd worden. Wim K levert een lijst met communicatiekanalen 

aan. 

 

9. Integraal plan dropzone. 

Diverse groeperingen zijn in het gebied bezig met initiatieven en ontwikkelingen. Alle 

plannen worden samen tegen het licht gehouden en op een structuurkaart gezet. Doel is 

versterking van de waarden van het gebied, en komen tot een goed plan. Er wordt studie 

gemaakt naar het gebied met een koppeling naar de stad. Vervolgens worden de kansen 

goed met de stakeholders verkend. De militaire geschiedenis zal beter in beeld gebracht 

worden. Speerpunt in het geheel is ‘’verhalen vertellen’’. 

 

10. Vergaderdata 2018. 

Evert inventariseert de beschikbaarheid van de aanwezigen in 2018. Op de dinsdag is 

iedereen in principe beschikbaar. Evert stuurt een datumprikker rond. 

 

11. Bosdag.  

Een bosdag met raadsleden wordt opgezet, Evert gaat hiermee aan de slag.  

 

12. Volgende vergadering. 

29 november 2017 19.30, wellicht in een andere ruimte maar wel in het Raadhuis te Ede. 

27 oktober 2017 14.00 excursie door Jochem, vertrekpunt Het Woelige Nest. 
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13. Rondvraag en sluiting. 

Suzette: is het nuttig om als groep te reageren op de vliegbewegingen vanuit Lelystad? 

Herman Pieter reageert dat de begeleidingsgroep adviezen geeft, en geen actiegroep is. 

deze mening wordt gedeeld.  

Storrig is een festival dat in het weekeinde van 21 oktober gehouden wordt binnen de 

grenzen van de maurits kazerne. Een van de activiteiten is wild plukken, dit is in 

tegenspraak met het gemeentelijk beleid. Men stelt hierbij zijn vraagtekens. Jochem licht 

toe dat ook hij hier moeite mee heeft, een vraag om met landrovers door het bos te rijden 

heeft hij al afgewezen. Jochem is er nog mee bezig. 

Pieter Gerard haakt raadsleden aan bij de maandelijkse excursie, dit om meer begrip te 

kweken voor het bosonderhoud. 

Marcel meld dat er een presentatie van de wethouder is geweest waarin de bio-

morfologische kaart werd gepresenteerd. Hoewel nog niet helemaal compleet geeft het een 

mooi beeld. Zie hiervoor geo.ede.nl klik op de tegel Bio-morfologische kaart in het stedelijk 

gebied verschijnen rode vlakken, deze kun je aanklikken waarna een beschrijving verschijnt. 

Evert sluit om 21.44 de vergadering met excuses voor de uitloop. 

 

Onderwerpen voor de toekomst: 

- upgrade adviescommissie 

- integraal plan dropzone 

 


