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Vergadering # 61 Bosraad Ede 
 

08-09-2020    16.00 uur   Heidebloemallee 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben  

C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Jochem van Gooswilligen, 
Geen Broere, Kasper Cornelissen, Sanna Bastin, Judith Klostermann, Jeannet 
Hubbeling, Arjan Broekstra, Bart van Rijswijk en Wim Appelman. 

Afwezig:  Pouw Jongbloed, Maarten Zijp, Wim Kuster, Rob Boks, John Smits, Hêlène 
Hullegie, Ditta van Gaalen, Marcel Baartmans. 
 

 

 
Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent kort na 16.00 uur de vergadering, verwelkomt twee studenten die komen 
toehoren. Dick heeft de wethouder verzocht om met onmiddellijke ingang de Bosraad Ede 
te mogen verlaten. Aan het einde van de vergadering wordt dat teleurstellende proces nog 
nader geëvalueerd. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 60 d.d. 23-06-2020. 
Sanne wordt met twee maal een A geschreven, Sanna.  
Jeannet heeft Wim K gemaild over de zoneringsessie in juli en niets gehoord.  
NB hierover is op 10-09-2020 een separate mail verstuurd. 
Punt 6, bosbeheerplan. 8 oktober spreekt de raad hierover en is de Bosraad welkom.  
David Borgman gaat een programma  maken. Op 22 september is er een voorstel dat door 
Jochem gecommuniceerd wordt.  
  

3. Mededelingen Jochem. 
 
Nieuwe bosaannemer. 
Per september 2020 is er een nieuwe aannemer gestart voor het bosonderhoud. Het is de 
firma Vaarkamp uit Ede. Ze hebben het onderhoudsbestek bos en natuur aangenomen.  
Dit betekent dat ze de komende vier jaar het standaard onderhoud aan bos en natuur gaan 
uitvoeren. Over enkele maanden, als het werk goed opgestart is, nodigen we ze uit bij de 
Bosraad.  
 
Houtoogst 2020. 
We zijn gestart met blessen van het gebied Westerode. We werken naar verkoop van het 
hout toe. Het eerder beloofde communicatieplan heeft door corona wat vertraging 
opgelopen, maar zal op korte termijn afgerond worden. In dit plan staat op welke 
momenten, via welke kanalen, en voor welke doelgroep er gecommuniceerd wordt over de 
houtoogst van dit jaar.   
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4. Bekalking. 
Een eerste mededeling is dat de provincie akkoord gegeven heeft op het antiverzuringsplan 
Noord- en Zuid Ginkel. Evert stelt voor om een gesprek te voeren over de inhoud van 
hetgeen Dick heeft rondgestuurd.  
Suzette geeft een samenvatting. Er wordt 400 ha gemeentebos bekalkt met 300 gr schelpen 
per vierkante meter, met een helikopter. Er is goed nagedacht over de herkomst en 
samenstelling van de kalk. Kalk uit een groeve of eierschalen is niet geschikt omdat de 
samenstelling niet goed is. Daarbij wordt kalk uit een groeve niet door vogels gegeten, wat 
wel erg wenselijk is. 
Er zijn goede ervaringen met het uitstrooien van schelpenkalk in Duitsland, of hier 
gemonitord wordt, is niet bekend. Andere methoden voor verspreiding stuiten op 
bezwaren, onder andere verdichting, verstoring, onbereikbaarheid van gronden. De 
gevolgen voor flora en fauna bij het gebruik van helikopters is niet bekend.  
De fractie van de schelpen is 0 tot 4 mm, dit geeft op zowel de korte als de lange termijn 
effect. Dit wordt gegeten door vogels, waardoor direct effect voor deze dieren ontstaat.  
Het verwachte effect op de langere termijn is 30 jaar. De hoop is dat over 30 jaar de 
maatregelen op gebied van reducering van uitstoot zijn vruchten heeft afgeworpen.  
Of het winnen van fossiele schelpen negatieve effecten heeft op de zeebodem, is ons niet 
duidelijk. Het is voor zover wij nu kunnen beoordelen, de minst kwade oplossing. 
400 ha lijkt veel, het gaat hier om ongeveer 1/6 deel van het Edese bosareaal. Gekozen is 
om eerst de meest behoeftige stukken te bekalken, dit neemt niet weg dat de rest van het 
bos ook behoefte heeft aan kalk. Delen in het te bekalken gebied die geen kalk nodig 
hebben, worden ontzien. 
Zijn er rapporten bekend over de stikstof uitstoot van deze uitstrooiing? Deze zijn op te 
vragen bij Carlo of de provincie.  
Voor een volgende ronde zou de Bosraad graag zien dat er goed onderbouwd wordt welke 
alternatieven er zijn, en waarom deze worden afgewezen. Bij een adviesvraag in een eerder 
stadium zouden deze vragen uit de Bosraad beter onderzocht en beantwoord kunnen 
worden. Onderzoek naar eierschalen als alternatief is het uitzoeken waard, vraag is en blijft 
of de samenstelling de juiste is. Wellicht is een combinatie van beiden een optie.  
Hoe is de monitoring geregeld? Carlo en Arnold zitten er bovenop, ook vanuit hun expertise 
is het voor hen erg belangrijk en interessant om de gevolgen te monitoren.  
Wim A stelt aan de hand van de voorgaande vragen een lijst op en stuurt deze naar de 
leden van de Bosraad. Deze lijst graag aanvullen zodat deze naar Arnold en Carlo kan.  
 

5. Gebiedsentree. 
Wim K is niet aanwezig, maar laat weten dat hij en Lisanne een rapport schrijven dat naar 
de raad gaat. Het gaat om de ontwerpfase en een financieel plaatje, in de Raad is dit 
oordeelsvormend, dus nog helemaal vooraan in het proces. 
 

6. Zonering. 
De provincie komt op 17 september om 16.00 uur in Ede in de Raadzaal een presentatie 
geven om de raad te informeren. De Bosraad is van harte welkom. De Bosraad zou voor 
deze bijeenkomst input leveren. Helaas is dit er niet van gekomen. Aangezien het alleen een 
informerende bijeenkomst is, kan input van de Bosraad later ook nog ingebracht worden. 
Herman Pieter en Marlies doen hun best om aanwezig te zijn. Wim A meldt hen aan. 
 

7. Volgende vergadering. 
Vergadering # 62 zal plaatsvinden op 27 oktober 2020 in kamer A405 in het raadhuis. 
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8. Rondvraag en sluiting. 

Jeannet krijgt tegengestelde informatie over de verstoring die wandelen en fietsen geven. 
Welk van de twee is nu het meest verstorend? Zit er verschil in recreatief fietsen en mtb? 
Jochem geeft aan hier geen antwoord op te hebben, en vraagt de leden dit soort vragen zelf 
in hun netwerk uit te zetten en onderzoek te doen. Marlies vraagt bij haar collega`s na. 
Geen meldt een bericht in de Barneveldse Courant dat er groot bezwaar is tegen de 
woontorens op de Elias Beekmankazerne. Het ontwerp bestemminsplan (Sintelbaan) wordt 
eerdaags besproken. Suzette duikt in de materie. 
Het is nog niet duidelijk wat het standpunt van Defensie is over bekalking en of zij zelf ook 
willen bekalken. 
Judith heeft al eerder het onderwerp communicatie op de agenda laten zetten. Zij stelt voor 
om dit te bespreken zodra Jochem klaar is om hier iets zinnigs over te zeggen.  
Suzette is met een groep vrijwilligers bezig te kijken hoe Japanse duizendknoop in het 
Bennekomse bos verwijderd kan worden, en hoe de gemeente hierin kan ondersteunen. 
Jochem en Suzette hebben contact hierover.  
 
Na de vergadering praten de leden van de Bosraad nog even na over het proces rond het 
vertrek van Dick en hoe dit een volgende keer anders kan. Inhoudelijk wordt hier niet over 
gerapporteerd. 
 
Evert sluit de vergadering om 17.17. Na afloop vindt nog een gezellig samenzijn plaats op dit 
kampeerveld aan de Heidebloemallee met een hapje en een drankje. 
 
 
Onderwerpen voor de toekomst: 
- 
-  

 


