Vergadering # 39 Begeleidingsgroep
Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022
25-1-2017
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis 401

Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Jan van den Born, Ben C olenbrander,
Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Maarten Zijp, Kasper Cornelissen, Wim
Appelman, Marcel Baartmans, Geen Broere.
Evert van Amerongen, Gigi Kraak, Wim Kuster, Kees Konings, Jochem van
Gooswilligen, Pouw Jongbloed

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Vanwege de afwezigheid van Evert, opent Herman-Pieter de vergadering.
Geconstateerd wordt, dat dit de eerste keer is dat Evert een vergadering afwezig is.
Chapeau voor zijn hoge aanwezigheidsniveau.
Om te voorkomen dat doorgeschoven punten in de toekomst vergeten gaan worden, neemt
Wim A deze punten op in het verslag onder het kopje Onderwerpen in de toekomst te
behandelen.
2. Verslag van de vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag.
3. Mededelingen Jochem en Kasper.
HOP
Op het moment is de stand van zaken als dat het hek regelmatig gesloopt wordt (lees
het bovenste gedeelte doorgeknipt.)
Toezicht gaat hier twee keer per dag kijken en geeft door als het hek kapot is en dan
repareren wij het.
Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat. Het hek wordt binnenkort vervangen door
een steviger hekwerk. Vanaf dan gaat Rijkswaterstaat het onderhoud weer doen.
Defensie
Men schiet lekker op met schoonmaken van de heide. De gemeente voert de takken
gechipt af naar recom (biomassa verzamelplaats). De chips gaan van de tonnages af die
de gemeente in 2017 contractueel moeten leveren.
Verder is onduidelijk tot wanneer defensie doorgaat met schoonmaken van de Heide.
Storm
Door sneeuwaval zijn diverse bomen omgegaan en de toppen en takken afgebroken.
Na anderhalve week zijn we hier en daar nog steeds aan het opruimen.
Prunus bestrijding
Deze is voor dit seizoen afgerond. Het overzicht moet nog gemaakt worden omdat de
bonnen nog moeten worden aangeleverd.
Houtoogst
De houtoogst verloopt voorspoedig, het ligt langs de uitrijroutes. En er wordt
voortvarend uitgereden nu het vriest. Verwachting is dat het slop er in komt van wege
aankomende natte periode. We blijven alert.
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4. Conceptadvies Prunusbestrijding.
Maarten presenteert de PowerPoint met foto`s van de prunusbestrijding. Hij geeft een
weergave van de bevindingen die hij en Suzette in het advies Prunusbestrijding hebben
gegeven.
Vanwege de afwezigheid van Jochem stelt Suzette voor dat Jochem, Maarten en Suzette
gezamenlijk het stuk doorlopen en redigeren.
Bij de gemeente wordt een ploeg van 2 MAAtjes (Mensen met Afstand tot Arbeidsmarkt)
gedurende 16 weken per jaar ingezet voor de bestrijding. Dit werkt goed, met een grote
groep in een kortere periode werken uitvoeren zijn minder goede ervaringen opgedaan.
Om een goed beeld te krijgen van de effecten van de maatregelen zal er over een
meerjarige periode gemonitord
moeten worden.
Kasper vraagt of er ergens in den lande ervaring is met het laten uitgroeien van prunus tot
een volwassen bos. Dit naar aanleiding van de discussie over het ‘’instorten’’ van een
uitgegroeid prunusbos. Suzette gaat uitzoeken of hier elders ervaring mee is.
Maarten gaat een tabel aanleveren met daarin de maatregelen die getroffen zijn, afgezet
tegen de resultaten en omstandigheden voor zover deze bekend zijn in onze groep.
5. Tussenevaluatie 2016: bespreking Storymap.
Er wordt ‘live’ gereageerd op de storymap, zie voor antwoorden bijgevoegd document. De
cursieve tekst behelst het antwoord.
6. Profielen vacatures, werving en selectie (notitie bijgevoegd).
Naar aanleiding van de competenties ontspint zich een discussie over natuurwetgeving.
Marlies wil hier wel een presentatie over geven, gelieve onderwerpen hiervoor bij haar in te
dienen. Als er voldoende input is verzameld, zal zij een presentatie geven.
Enkele competenties worden toegevoegd.
Het rooster van aftreden wordt live ingevuld. Voor een wervingsadvertentie gaan HermanPieter, Dick en Evert een overleg plannen. De volgende vergadering zal deze besproken
worden.
7. Samenhangend kader en randvoorwaarden voor Zonering in bos en natuur Ede.
Wordt doorgeschoven naar een vergadering waarin Wim Kusters dit kan toelichten.
8. Datumprikker.
Deze wordt door Evert opgepakt. Jochem zal naar aanleiding van deze nieuw vastgestelde
data de vergaderruimte vastleggen.
9. Volgende vergadering.
15 maart 2017 wordt de volgende vergaderdatum. Slechts één deelnemer kan dan niet.
10. Rondvraag en sluiting.
Herman-Pieter: heeft de zonering raakvlakken met de asfaltvernieuwing van de N224? Wim
Kusters en Kasper zullen hier naar kijken.
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Onderwerpen voor de toekomst:
- HOP
- upgrade adviescommissie
-
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