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Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis 404

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

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.
Evert heet iedereen welkom, en in het bijzonder Irene van de Voorst, raadslid van het CDA
en Nicoline van den Berg, bewoner van de Ginkel. Een ieder stelt zich even kort voor. Evert
is zeer verheugd dat de uitnodiging die aan de raad verstuurd wordt, zijn vrucht afwerpt.
Naar aanleiding van de magere opkomst, zal Evert de leden een overzicht sturen van hun
attendance de laatste jaren.

3. Verslag van de vorige vergadering.
Over het verslag zijn geen vragen, enkel een opmerking van Suzette, zij wil graag de Nota
van Inspraak van de structuurvisie Bennekom ontvangen. Wim A zal deze versturen.
4. Mededelingen Jochem en Kasper.
Vacature Toezichthouder bos
De stand van zaken is dat de voorselectie heeft plaatsgevonden. Binnenkort zullen er
kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Biomassa toelevering/prunusbestrijding
In 2016 is er meer dan de afgesproken 3000 ton biomassa aangeleverd, namelijk totaal
4200 ton. Deze fout is ontstaan doordat de geleverde tonnen die niet uit het bos kwamen
(maar bijv. uit snoeiwerk in de wijken) niet meegeteld zijn in de totalen. Met de BDV
(biomassa centrale) is de afspraak gemaakt deze teveel geleverde tonnen in mindering te
brengen op de te leveren hoeveelheid in 2017. Ook in 2017 is er weer biomassa
vrijgekomen uit andere bronnen dat het bos (snoeiwerk in wijken, projecten, ontwikkeling)
wat tot op heden ongeveer 1000 ton bedraagt. Om deze reden is afgesproken dat er dit jaar
uit het bos nog 800 ton geleverd zal worden. Gevolg hiervan is dat er geen grote
prunusactie opgezet zal worden. We verzamelen deze 800 ton door op verschillende
kleinere locaties prunus te bestrijden, of bij andere boswerkzaamheden waarbij biomassa
vrijkomt (geen tak en tophout uit de dunning).
1

Houtoogst
Stand van zaken is dat we op het punt staan onze partij hout te verkopen. De aannemer
kijkt op dit moment naar het hout. We oogsten dit jaar ongeveer 4500 m3 hout. Dit doen
we in het gebied Noord Ginkel waar nog veel traditionele "dennenakkers" aanwezig zijn.
Het is dus nog het begin van de omvorming naar een meer natuurlijk en gevarieerd bos,
zoals we in het bosbeheerplan beogen.
Natuuropschoondag
Op 12 oktober is de natuuropschoondag op de Ederheide. Hier komen kinderen van de
edese scholen werken op de heide. We zoeken nog vrijwilligers.
Boekjes 125 jaar
Naar aanleiding van de vorige vergadering deelt Jochem de boekjes "125 jaar bosbezit
gemeente ede" uit aan de aanwezigen. Overige leden kunnen via Jochem een exemplaar
krijgen.
5. Oprichting adviesgroep aankoop gronden in de toekomst
Naar aanleiding van het ongevraagde advies d.d. 11-05-2017 inzake de grondtransacties Bos
en Natuur Otterlo, stelt Evert voor om een adviesgroep in het leven te roepen. Doel van
deze groep is het tot stand brengen van een advies waarin over de aankoop van particuliere
gronden geadviseerd wordt. De mening van de Begeleidingsroep Bosbeheerplan is deze
gronden aan te kopen, zeker als dit postzegeltjes zijn nabij gronden die al bij de gemeente
in bezit zijn. Evert, Suzette en Herman Pieter zullen deze groep vormen, ondersteund door
Jochem.
6. Vaststelling definitief plan Prunusbestrijding
Het Plan Prunusbestrijding is definitief. Suzette zorgt nog voor een foto en stuurt deze naar
Evert. Hij zal deze vervolgens aanbieden bij de wethouder en de raad.
7. Advies N224
De subgroep die in de vorige vergadering is samengesteld, heeft een advies geschreven aan
Wilbert de Hoog. Wilbert is projectleider bij de provincie. De strekking van het advies is de
vraag om eerder betrokken te worden bij dit soort werkzaamheden. In een vroeg stadium
meedenken kan een aanzienlijke verbetering van het plan bewerkstelligen.
Het doel van de provincie is om de doorstroming zo goed mogelijk te houden.
Pouw vraagt aandacht voor de oversteek van paarden, deze kan met een kleine aanpassing
in de rijbanen verbeterd worden. Onbekend is of er al een reactie is van Wilbert.
Een volgende keer zal het advies van een subgroep eerst in de vergadering behandeld
moeten worden voordat het verstuurd wordt.
8. Werving nieuwe leden
Helaas is Wim K niet aanwezig. Er is contact geweest met de afdeling communicatie van de
gemeente. Dit heeft een werkwijze opgeleverd welke gevolgd kan worden. Evert gaat met
deze werkwijze aan de slag.
9. Integraal plan Schaapskooi/Dropzone
Helaas is Wim K niet aanwezig, dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering.
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10. Upgrade adviescommissie
Evert heeft met Gerbert van de Wal gesproken. De wijzigingen in het statuut moeten in het
college worden vastgesteld. Jochem en Evert gaan samen met Gerbert aan de slag met deze
wijzigingen.
11. MTB route
Er is geen contact tot stand gekomen met Patrick Jansen. Wim A gaat hem nogmaals
proberen te bereiken. De begeleidingsgroep is erg benieuwd naar de conceptroutes.
Met name de raakvlakken van de route met ruiterroutes heeft onze interesse.
Kleine pauze waarin Jochem het boek 125 jaar bosbezit Gemeente Ede uitdeelt aan de
aanwezigen.
12. Aandachtspunten voor de toekomst
Het doornemen van deze punten wordt als zeer effectief ervaren. Elk kwartaal zal dit
terugkomen op de agenda.
Enkele punten worden uitgelicht en besproken:
- ‘maak een jaarplanning en kies per jaar één beheerthema’
In 2017 is recreatie gekozen, de mtb route en klompenpad Noord Ginkel waren twee
onderwerpen die hierbij aansloten.
Het voorstel is om in 2018 het advies prunusbestrijding op de kaart te zetten en in beeld
te brengen wat de economische consequentie is als de nazorg niet wordt uitgevoerd.
De problematiek rond de Japanse Duizendknoop wordt ook voorgesteld.
Jochem geeft de volgende vergadering inzicht in zijn begroting, hieruit kunnen dan
punten komen die de begeleidingsgroep kan oppikken voor het jaarplan.
-

‘zorg voor variatie bij de leden’ Pouw geeft aan dat het lastig is om de juiste mensen te
vinden als de lat te hoog ligt. Evert neemt dit mee in de werving van nieuwe leden.

-

‘ga naar buiten’ er is weer een blesexcursie gepland. Samen met Borgman zal een
inhoudelijke dag voor de raad georganiseerd worden. Thema kan zijn Japanse
Duizendknoop of bosverjonging. Irene adviseert een concreet probleem bij de raad neer
te leggen en de informatiebijeenkomsten voor de raad te benutten. Gerrit Hagelstein is
hier contactpersoon.

-

‘richt GIS in’ dit is een langdurig proces waarin het stedelijk gebied voorrang heeft
gekregen. Er zit vooruitgang in de zaak, eind van het jaar hoopt Jochem al meer
informatie uit de systemen te kunnen halen.

13. Volgende vergadering.
29 november 2017 kamer A303 Raadhuis te Ede.
Punten voor de volgende vergadering
Jaarplan 2018: bosverjonging, duizendknoop
Adviesgroep aankoop gronden
Werving nieuwe leden
Integraal plan schaapskooi/dropzone
Upgrade adviescommissie
Mtb routes
bosdag
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14. Rondvraag en sluiting.
- Herman Pieter: graag tijdens de toekomstige vergaderingen interne kwesties en
inhoudelijke zaken scheiden.
- Pouw: de spoorwegovergang bij Blokpost 19a, de sijsselt gaat gesloten worden. Ter
vervanging komt er een brug voor voetgangers en fietsers. Pouw is geïnteresseerd of er
ook paarden overheen kunnen, het is immers een veelgebruikte route. Suzette geeft
info en contactpersonen. De oude overgang blijft tot de nieuwe klaar is.
- Bij het wildrooster ontbreekt één strip, gevaarlijk voor paarden. Gaarne dit soort
meldingen meteen doen bij 140318 of meteen Kasper even bellen.
- Wat gebeurd er met de overgangen bij de Panoramaweg en het wijdeveldpad? Voor
zover de aanwezigen weten: niets. Nb, de overgang bij het Wijdeveldpad is geen
grondgebied van de gemeente Ede.
- Pouw is niet zeker van zijn aanwezigheid tijdens de komende vergadering(en) vanwege
werkzaamheden in het buitenland.
- Suzette: hoe acteren wij op de ontwikkelingen rond Japanse Duizendknoop? Een stukje
in de krant toont aan dat er in de gemeente aandacht voor is. Jochem licht toe dat ze
bestreden wordt, daar waar aanwezig in openbare ruimte. Lastig is dat veel particulieren
het in de tuin hebben staan, op raakvlakken met deze tuinen is het vechten tegen de
bierkaai is. Het wachten is op provinciaal en/of landelijk beleid zodat de betreffende
particulieren gemotiveerd kunnen worden tot bestrijding.
Hoe is de stand van zaken rond de publiekscampagne? Irene raadt aan om contact te
zoeken met Peter Jansen van de ChristenUnie, hij heeft het onderwerp op de agenda
gezet. Wellicht kunnen we samen optrekken. Wim A zal hem voor de volgende
vergadering uitnodigen om van gedachten te wisselen. Evert/Jochem: akkoord?
- Geschoten wild is bloot afgevoerd, en sporen van bloed op het fietspad achtergebleven.
Jochem licht toe: wederom een stukje in de krant van een bekend persoon die vaker het
nieuws opzoekt met zeer eenzijdige verhalen over de natuur en het al dan niet acteren
van de gemeente in relatie hiertoe. De jager is aangesproken over deze kwestie, het wild
mag niet onbedekt vervoerd worden.
De gemeente maakt er geen geheim van dat er gejaagd wordt, en probeert hier open over
te communiceren. Helaas helpen dit soort excessen hierbij niet.
Evert sluit de vergadering om 21.45 met excuses voor de late afsluiting.
Onderwerpen voor de toekomst:
-
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