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Vergadering # 49 Begeleidingsgroep  

Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 
 

21-08-2018    16.00 uur   Heidebloemallee 

 

 

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

Ben C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Wim Kuster, Marcel 

Baartmans, Kasper Cornelissen, Jochem van Gooswilligen, Geen Broere, Zehra 

Aktas, Wim Appelman. 

Afwezig:  Maarten Zijp, Pouw Jongbloed. 

 

 

Verslag 
 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering om 16:14 

 

2. Verslag van de vorige vergadering # 48 dd 19-06-2018. 

Met een kleine wijziging van Boortman naar Borgman wordt het verslag goedgekeurd. 

 

3. Meerjarenplanning 2018-2022. 

a. Ruimte voor Ede, bestuursakkoord. 

We hebben met vrijwel alle wethouders een verbinding. De voornaamste is Willemien 

Vreugdenhil. Met het bestuursakkoord in de hand zal een vernieuwd bosbeheerplan 

geschreven moeten worden. Delen uit het bestuursakkoord zijn van groot belang voor het 

nieuwe plan.  

b. Overleg met wethouder Vreugdenhil 

Evert heeft een openhartig overleg gehad met Willemien. De rol van de groep is gebleken 

marginaal te zijn. Willemien wil onze rol verstevigen en Evert heeft vertrouwen in haar 

intenties. Wij zullen Willemien argumenten moeten aanleveren om meer kapitaal te 

kunnen investeren in het bos en natuur.  

c. Begrotingsvoorstellen 2019 

De voorstellen die Wim toelicht worden gedragen door Willemien. Meer geld voor de 

volgende onderwerpen is aangevraagd: 

- structureel voor prunusbestrijding, met name de nazorg 

- incidenteel en structureel voor beheer natuurterreinen, achterstallig onderhoud 

- incidenteel en structureel voor het beter op peil brengen van recreatievoorzieningen 

- incidenteel en structureel voor laanstructuren in de bossen 

- structureel voor interne ondersteuning 

- de gebiedsentree vraagt om een grote investering, deze kan eventueel ook in de 

voorjaarsnota 2019 opgevoerd worden 

- structureel voor meer en betere samenwerking op landgoed Kernhem 

- structureel voor landgoederen en cultuurhistorie 
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- incidenteel en structureel voor het tegengaan van verzuring van de bossen d.m.v. 

bekalking. Voor de volgende vergadering wordt Carlo van Rijswijk uitgenodigd om iets te 

vertellen. 

d. bosdag Zonering 

Jochem heeft een afspraak met Annemiek voor verdere uitwerking. 

e. werkgroep Zonering 

Er is geen reactie gekomen op de oproep om opmerkingen te maken op de voorgestelde 

zonering die in de vorige vergadering op kaart werd gepresenteerd.  

De provincie is langs geweest, zij maken op korte termijn werk van de zonering in de natura 

2000 gebieden. Sovon doet op dit moment onderzoek naar 7 vogelsoorten die op de rode 

lijst staan. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de zonering worden ingetekend en worden 

maatregelen voorgesteld.  

 

4. Mededelingen Jochem en Wim Kuster. 

 

5. Recreatieve routes 

Zehra geeft een stand van zaken. Zij wil Lisanne Cloin aan laten sluiten in de overleggen.  

Er is in beeld gebracht waar knelpunten liggen in de ruiterroutes, waar wel en geen 

menners kunnen komen, scheve en ontbrekende borden en palen enz enz. 

Dit is op een kaart aangegeven, vergezeld van een lijst die hiermee correspondeert.  

De verbeterpunten van gebruikers zijn ook in beeld gebracht. De volgende vergadering zal 

er een kaart door Lisanne gepresenteerd worden.  

De gemeente gaat haar eigen zoneringsplan maken en sturen later eventueel bij mocht 

blijken dat dit noodzakelijk is aan de hand van de uitkomsten van het Sovon onderzoek.  

De wandelroutes zijn geïnventariseerd en een deel ervan komt in een netwerk, dit is 

inclusief de klompenpaden. Bekeken wordt of routes kunnen komen te vervallen omdat ze 

in onbruik geraakt zijn. Er worden geen nieuwe routes aangelegd. 

Er wordt een vrijwilligersnetwerk opgetuigd.   

 

6. Website en email adres 

Met instemming van de overgrote meerderheid besluiten wij de website 

www.bosennatuurede.nl het levenslicht te laten zien. Een mailadres met dezelfde naam 

wordt tevens aangemaakt. De oude teksten gaan naar Dick zodat hij ze kan gebruiken voor 

de nieuwe site.  

 

7. Antwoorden op adviezen 7 en 8 

Wim K gaat deze adviezen redigeren zodat ze aansluiten bij de begrotingsvoorstellen.  

 

8. Voorstellen naam en functiebekendheid 

Hier is weinig over gezegd in verband met de overheerlijke geuren van de bbq. 

 

9. Uitnodiging overleg landgoed visie Kernhem 

Suzette, Geen en Jochem gaan hierheen. 

 

10. Onderwerpen volgende vergadering 

Gebiedsentree Wim K 

Verzuring bossen Carlo van Rijswijk 

Resultaten inventarisaties rond routes Lisanne Cloin 
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11. Volgende vergadering. 

Vergadering # 50 zal plaatsvinden op 23 oktober 2018 in kamer A403 in het raadhuis. 

 

12. Rondvraag en sluiting. 

Evert sluit om 17.24 de vergadering waarna het buffet geopend wordt.  

 

 

Onderwerpen voor de toekomst: 

- 

-  

 


