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Aanleiding 

In het Bosbeheerplan van de gemeente Ede 2010-2022 wordt op pagina 80 de mogelijkheid van een 
gedenkbos vermeld. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan gemeente Ede heeft zich, vanuit haar 
taakopdracht, hierover een beeld gevormd en brengt u graag het volgende advies uit. 
 

Samenvatting 

Het advies bestaat uit het inrichten van een gedenklaan bestaande uit bij voorkeur beuken, uitsluitend 
bestemd ter nagedachtenis van overleden personen, gelegen op het oude tracé van de 
hoogspanningskabel in het Edese Bos achter de begraafplaats nadat eerst de behoefte van de Edese 
bevolking daaraan is onderzocht. De uitvoering kan voor de gemeente kostenneutraal worden 
gerealiseerd door een nog op te richten stichting. 

Situatie 

In het Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 wordt de aanbeveling gedaan een gedenkbos in te 
richten binnen de gemeente Ede: 
 

Het idee van een gedenkbos is een open ruimte waar mensen een boom kunnen aanplanten ter 
nagedachtenis of ter viering van een bijzondere gebeurtenis. Hiervoor wordt gedacht aan het 
oude tracé van de hoogspanningskabel in het Edese Bos. De spelregels en ontwikkeling van het 
gedenkbos moeten nog worden uitgewerkt. Het verdient aanbeveling, hier in een werkgroep 
uitvoering aan te geven. 

 
 
In Nederland zijn onder meer in de volgende plaatsen gedenkbossen ingericht: 

 Roosendaal, Stichting Gedenkbos Roosendaal 

 Neede, Stichting Gedenkbos Neede 

 Terneuzen 

 Weert, Stichting Feest en Gedenkbos Weert 

 Asten, Stichting Gedenkbos Asten 

 Staatsbosbeheer: geboortebossen in Ugchelen, Utrecht, Mierlo en Winschoten, 
gedenkbossen in Zoetermeer, Sleenerzand en Kapelle 

 

Aspecten die op de situatie van invloed zijn 

Een aantal overwegingen is van invloed op de keuze om wel of niet een gedenkbos in te richten: 

 Uit het Bosbeheerplan wordt niet duidelijk hoe groot de behoefte aan een gedenkbos is. 
Hoeveel inwoners zullen daadwerkelijk een dergelijke mogelijkheid willen gebruiken? 

 Locatie en grootte van het perceel. 

 Huidige en potentiële natuurwaarden en eventueel cultuurhistorische waarden van het 
betrokken perceel. 

 Keus aan bomen die bij de grondsoort en het omliggende bos passen. 

 Noodzaak afrastering ter bescherming van aangeplante bomen. 

 Beheersvorm: Stichting of gemeente Ede 

 Door de beheersorganisatie te regelen aspecten: 
1. Kosten doorberekenen aan de gegadigden zodat het bos kostenneutraal voor de 

gemeente kan worden gerealiseerd. 
2. Bordje in standaardvorm met tekst 
3. Onderhoud (opsnoeien, vervanging als de boom verloren is gegaan) 
4. Het maken van een beplantingsplan 
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Aanbevelingen 

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseren wij: 
 

1. Onderzoek te doen naar de behoefte aan gedenkbomen onder de Edese bevolking. Eventueel 
kan er tegelijkertijd worden gevraagd waar men bij een gedenkbos behoefte aan heeft en hoe 
dat bos eruit zou moeten komen te zien. 

 
Bij uit het onderzoek gebleken behoefte adviseren wij: 

 
2. Ter plaatse van het tracé van de voormalige hoogspanningskabel in het Edese Bos achter de 

begraafplaats een gedenklaan in te richten uitsluitend ter nagedachtenis van overleden 
personen vanwege de ruimtelijke relatie met de begraafplaats. 

3. Voor de gedenklaan uitsluitend inheemse bomen te gebruiken die in de omgeving passen. 
Aangezien in het Edese Bos meerdere beukenlanen voorkomen, gaat onze voorkeur uit naar 
een beukenlaan. 

4. Onderzoek te doen naar de actuele en potentiële natuurwaarden van het gebied en daarmee 
rekening te houden. 

5. Duurzame uitvoering, dat wil zeggen een  laan van een hoge kwaliteit dat continuïteit heeft. 
6. Het beheer in de vorm van een stichting uit te laten voeren, en de kosten door te berekenen 

zodat de gedenklaan (cq gedenkbos) kostenneutraal voor de gemeente Ede gerealiseerd kan 
worden.  

7. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan ook na dit advies op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rondom de gedenklaan (cq het gedenkbos) 

 
 
 
 
 
 
 
 


