
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, 

ter attentie van de heer R. Kremers, wethouder, 

Postbus 9022,  

6710 HK Ede.  

 
 
 
          Ede, 28 maart 2011 
 
 
 
 
Betreft:  ongevraagd advies van de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan 

gemeente Ede, 2010-2022, inzake zanddijk Wijdeveldweg Zuid Ginkel 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op 6 oktober 2010 heeft de heer Henk-Jan Baakman, hoofd Hoofdafdeling Realisatie 
& Beheer van de Gemeente Ede de voorzitter en elf leden van de Begeleidingsgroep 
Bosbeheerplan gemeente Ede 2010-2022, geïnstalleerd. 
 
Sindsdien voeren wij onze taakopdracht conform het reglement in bijlage 6 van het 
Bosbeheerplan nauwgezet uit. 
 
In onze vergadering # 8 op 6 april 2011 maken wij nader kennis met de wethouder  
R. Kremers en overleggen wij gaarne met hem over onze functie en taakopvattingen 
als begeleidingsgroep in het kader van de Urban Forestry.  
 
Daarop vooruitlopend doen wij u thans hiermede een ongevraagd advies toekomen 
over een naar ons oordeel zeer ongewenste storting van gebiedsvreemd materiaal in 
een Natura 2000 omgeving. 
 
Dit advies doen wij u snelheidshalve ook per E-mail toekomen, omdat een spoedige 
aanbesteding van de verdere werkzaamheden binnen de gemeente Ede wordt 
voorbereid. Wij doen een dringend beroep op u om deze werkzaamheden op te 
schorten totdat ter zake van ons advies is beslist. 
 
Zonder dat wij op enigerlei wijze in de gelegenheid zijn gesteld om over dit plan 
advies uit te brengen, zijn werkzaamheden ter hand genomen teneinde een fietspad 
te verleggen aan de Wijdeveldweg op de Zuid Ginkel op de grens van het gebied van 
de Gemeente Ede en Defensie, vanaf de Schaapskooi tot aan de Picknickplaats. 
 



 
 
Kortheidshalve hechten wij de tekeningen 1000402_SO_NSI_00 en 1000402_ 
SO_DDP_01, beide van 27 januari 2011, hier aan. Uw beheerder Openbare Ruimte, 
de heer W. Timmermans, heeft ons desgevraagd bevestigd, dat deze 
werkzaamheden nodig zijn om de waterafvoer op het huidige zandpad (autoverkeer 
naar de Picknickplaats) en op het huidige fietspad te verbeteren, uitgaande van een 
bestaande zandrug (60 tot 80 cm hoog) op de grens met het defensieterrein. 
 
Ter voorbereiding op de uitvoering van deze werkzaamheden is reeds 1.800 kubieke 
meter zand gestort, die conform voornoemde tekeningen nog zal worden verspreid, 
resulterend in een nieuw fietspad, dat zeker een meter boven de bestaande zandrug 
van Defensie komt te liggen. De exacte hoogtemaat ontbreekt op de tekening en zal 
naar zeggen nog in het werk worden bepaald. 
 
Wij adviseren u hiermede om van dit plan geheel af te zien, omdat naar ons oordeel 
het vraagstuk van de waterafvoer opgelost dient te worden zonder dat in dit 
kwetsbare landschap zo’n grote hoeveelheid gebiedsvreemd, humusrijk, zand wordt 
aangebracht, welke de bestaande situatie van natuur, cultuur en recreatie ingrijpend 
verstoort. Met name de schaapskooi is het toeristische visitekaartje van Ede. 
Ondanks dat de dijk nog zal worden verlaagd blijft deze disharmoniëren met het 
bestaande heidelandschap en de schaapskooi, doordat het een landschapsvreemd 
element is. 
 
Graag zijn wij bereid een alternatief plan, dat recht doet aan de waardevolle 
elementen van de Zuid Ginkel, op uw verzoek opnieuw, maar dan hopelijk van een 
positief, advies te voorzien.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022, 
 
 
 
 
 
 
drs. ing. E. van Amerongen,     dr. ir. M. Sanders, 
voorzitter        secretaris 
 
 
 
 
 
bijlagen   tekening 1000402_SO_NSI_00, 27 januari 2011  

tekening 1000402_SO_DDP_01, 27 januari 2011 
 
 


