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Vergadering # 53 Bosraad Ede 
 

12-03-2019    19.30 uur   Raadhuis A 403 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Jan van den Born, 

Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Suzette Stumpel, Wim Kuster, Marcel 
Baartmans, Jochem van Gooswilligen, Rob Boks, Geen Broere, Kasper 
Cornelissen, John Smits, Martijn Klompenhouwer, Elsemiek van de Kamp, Pieter 
Gerard van de Berg, Adri Reijneveld en Wim Appelman. 

Afwezig:  Ben C olenbrander, Maarten Zijp, Nicoline van den Berg. 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering en stelt de agenda vast waarin bij punt 3 Elsemiek en Martijn, 
beiden stagiaire, ruimte krijgen om hun verhaal te doen.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 52 dd 29-01-2019. 
Suzette vraagt of bij de kaart van de gebiedsentree een uitleg kan komen van de nummers. 
Deze worden door Wim Kuster aangeleverd en toegevoegd aan het verslag.  

1.  honden uitlaatterrein defensie Ederheide aanpassen. 
2. natuurinclusieve landbouw in de enclave. 
3. gebiedsentree ontwikkelen met extra parkeerplaatsen, bezoekerscentrum, veilige 

oversteken, (parkeerplan en snelheidsregime n224). 
4. radiaal wegenstelsel in ere herstellen en gebruiken voor nieuwe routes. 
5. natte kernzone toewijzen.   
6. natte zone verder ontwikkelen ivm zichtbaarheid wild. 
7.  natuurherstel in natte zone Westerbergselaan. 
8.  rust- en beschermingsgebieden aanwijzen. 
9. natuurcentrum Veluwe o.a. Heemtuin herstellen, platform Ginkel instellen, 

samenwerking tussen de gebiedspartijen. 
10. capaciteit schaapskudde herstellen, uitbreiding schaapskooi. 
Dit zijn allemaal nog ideeën die leven. Dit hebben we opgehaald door onder meer de 
gebiedspartijen te bevragen. 
 

3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster. 
Jochem meldt dat de prunusoogst en werkzaamheden in het hertenreservaat zijn afgerond. 
Elsemiek vertelt over de KPI’s die in de opdracht van Krinkels zijn opgenomen.  
1). Er wordt voor aanvang van de werkzaamheden een Flora en Faunacheck gedaan door 
een ecoloog, na de werkzaamheden wederom om te controleren of opgelegde werkwijzen 
zijn opgevolgd.  
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2). Voedselaanbod voor insecten verbeteren, door het verbreden van de vlindercorridor en 
het toepassen van sinusmaaien wordt ingezet op vermeerdering van bloeiende planten. 
3). Maatregelen ter behoud van wild, om de veiligheid van reekalveren en weidevogels te 
verbeteren, wordt infrarood en inspectie vanuit de lucht ingezet.  
3). De omleiding van gebiedsvreemd water is een ingewikkelde kwestie, er is nu niet 
voldoende tijd om hier uitgebreid op in te gaan.  
4). Voor de KPI Burgerwaardering is Elsemiek met name hierheen gekomen. Het is de 
bedoeling om educatieve functies toe te voegen en zodoende lagere scholen te kunnen 
informeren, bijvoorbeeld door middel van een speurtocht. Voortgezet onderwijs zou via 
een fietsroute of bezoek aan de wildkansel onderwezen kunnen worden. Elsemiek vraagt 
ondersteuning van met name de ecologen, maar ook van geïnteresseerden die kinderen het 
een en ander over het bos kunnen vertellen. In september van dit jaar en juni van volgend 
jaar wil zij graag een programma neer kunnen leggen. Geen geeft aan dat de 
natuuropschoondag in oktober plaatsvind, in ongeveer hetzelfde gebied, samenwerking is 
aan te bevelen. Elsemiek pakt dit op. 
Het animo uit de groep is niet zo groot, Herman Pieter en A Rocha willen wel helpen.  
Verder wordt de suggestie gedaan om met het IVN contact te zoeken, de gestelde vraag is 
namelijk hun core-business. 
Martijn geeft een uiteenzetting van de studievraag waar hij mee bezig is. Bosverjonging en 
de vraag of dit wel nodig is. Wij vinden allemaal dat dit nodig is, maar kunnen we dat ook 
onderbouwen met feiten? Een mooie voorzet van het nieuwe beheerplan. 
 

4. Recreatieve Routes. 
Jochem vertelt ons dat Zehra en Lisanne niet zullen komen. Helaas laat de computer ons in 
de steek, maar toch laat Jochem weten dat de verschillende routes nu goed in beeld zijn, 
inclusief de wandelroutes. Dit in combinatie met de andere informatie, onder andere 
rustgebieden, voorkomen beschermwaardige natuur en dergelijke, is er nu sprake van 
zonering. De groep is erg verheugd over deze positieve stappen.  
De laatste kaarten worden aan de leden rondgestuurd. 
 

5. Datum Themadag Zonering. 
Bij deze wordt de datum vastgesteld op vrijdag 13 september 2019. 
 

6. Bekalking bossen. 
Herman Pieter zou graag meer informatie krijgen zodat de Bosraad een meer gefundeerde 
mening kan vormen. Kasper heeft aanvullende informatie over dit onderwerp en die is te 
bekijken via deze link: https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/houtoogst-en-
nutrienten-op-zandgronden Jochem refereert aan de Harderwijker proeven. Op dit moment 
wordt ingezet op uitvoering aan de hand van deze proeven. Vanwege de verschillende 
producten waarmee ‘bekalkt’ kan worden, is het een lastige discussie. Wat is nu wijsheid? 
De vraag aan Jochem wordt: kun je een concreet plan van uitvoer neerleggen?  
Arnold van den Burg is nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen.  
 

7. Voortgang Gebiedsentree. 
Er zijn gesprekken gevoerd met gebruikers van het gebied zijnde horeca, pachters, 
eigenaars, campinghouders en dergelijke. Meningen en informatie worden opgehaald en 
een ieder wordt geïnformeerd over de plannen.   

https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/houtoogst-en-nutrienten-op-zandgronden
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/houtoogst-en-nutrienten-op-zandgronden
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8. Landmark. 
Zoals men in de krant heeft kunnen lezen is de keuze van de landmark nabij de schaapskooi 
gevallen op het ontwerp ‘Vensters op het Verleden’. Het is een 6 meter hoog stalen 
kunstwerk dat landende parachutisten laat zien.  
Zie https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2401013/Vensters-wordt-Airborne-
Landmark-op-Ginkelse-Heide 
 

9. Bestuurlijk overleg. 
Evert wacht nog steeds op een uitnodiging.  
 

10. Reglementswijziging. 
Dit zal volgen op het bestuurlijk overleg. 
 

11. Binnenveldse Hooilanden. 
Wim K verteld het een en ander over de wijze waarop de natuurontwikkeling in het 
landbouwgebied rond de Grift ontstaan en verlopen is.  
 

12. Volgende vergadering. 
Vergadering # 54 zal plaatsvinden op 23 april 2019 in kamer A 403 in het raadhuis. 
 

13. Rondvraag en sluiting. 

Wim K, Het vrijwilligersnetwerk landschapsfonds wordt doorgezet. Op 25 april 2019 wordt 

een bijeenkomst georganiseerd met als doel het kennismaken van de verschillende 

vrijwilligersgroepen met elkaar. Een uitnodiging volgt.  

Er is een overleg komend met Defensie over het beheer van de heide. Zijn er van jullie uit 

nog punten die aangedragen moeten worden? Hondenlosloopgebied, het vergrassen 

hiervan in combinatie met de schapen die hier niet lopen (voorgesteld wordt dat Arthur 

Varkevisser een keer wordt uitgenodigd om het beheer door Defensie uiteen te zetten). 

Modelvliegers op het midden van de heide, verstoring door geluid is behoorlijk. 

Waarom afsluiting van terreinen wel voor terreinauto`s op een dergelijke manier dat 

aanspanningen er niet door kunnen? Er zijn mogelijkheden om terreinauto`s te weren en 

aanspanningen wel de ruimte te geven. Pouw kan adviseren.  

 

Evert sluit de vergadering klokslag 21.30. 

 
 

Onderwerpen voor de toekomst: 
- Toelichting door de heer Varkevisser over beheer door Defensie. 
- Vrijwilligersnetwerk. 

 


