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19.30 uur

Raadhuis 303

Aanwezig:

Evert van Amerongen, Dick Spijker, Jan van den Born, Ben C olenbrander,
Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Maarten Zijp, Wim Kuster, Marcel
Baartmans, Jochem van Gooswilligen, Nicoline van den Berg, Geen Broere,
Marieke Fokkert, Larissa Verhoef, Zehra Aktas, Wim Appelman.

Afwezig:

Herman-Pieter Prangsma, Suzette Stumpel, Gigi Kraak, Kasper Cornelissen.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering en begint met een korte voorstelronde vanwege een aantal
nieuwe gasten in ons midden. Punt 2 wordt ingevoegd met als onderwerp de Obstical
Course.
2. Obstical Course.
In de afgelopen week is de begeleidingsgroep benaderd door Larissa Verhoef. Zij heeft
het initiatief genomen om een Obstical Course op te zetten in de omgeving van
Bennekom. Vanwege de korte tijd tussen het eerste contact (afgelopen maandag) en de
vergadering, is er voor gekozen de genodigden hier niet van op de hoogte te brengen.
Doel van het plan is om in het bos een trimbaan te maken met toestellen waar de
inwoners kosteloos kunnen sporten. Het bestand met de opzet zal worden nagezonden.
Diverse ideeën en suggesties worden gedaan, wij zijn blij met deze vroegtijdige inbreng.
Als de plannen concreter zijn, zal Larissa welllicht nog een keer aansluiten om het een en
ander toe te lichten.
3. Verslag vorige vergadering # 43 dd 18-10-2017.
Er zijn geen opmerkingen, en het verslag wordt vastgesteld.
4. MTB- en ruiterroutes in de gemeente Ede.
Er is een openbare bijeenkomst geweest voor belangstellenden waarin de plannen rond
de ruiterroutes in de gemeente Ede gepresenteerd werden. Patrick Jansen is door de
gemeente gevraagd de routes aan te pakken, hij gaf ook de presentatie. Marlies, Ben,
Pouw en Geen zijn hierbij aanwezig geweest. Pouw geeft een beknopt verslag waaruit
blijkt dat het belang van de ruiters niet goed uit de verf kwam, de indruk van de
aanwezigen was dat hij geen notie had genomen over de belangen van de
paardenliefhebbers.

1

Zehra en Marieke zijn vanuit de gemeente belast met het project recreatieve routes,
waartoe de mtb, ruiter- en ook de wandelroutes behoren. In reactie op voorgaande
mening over Patrick, geven Zehra en Marieke aan dat Patrick zich weldegelijk in de
paardensport heeft verdiept. Hij is zelfs te paard de routes langs gegaan zodat hij
letterlijk vanuit het oogpunt van de ruiters de situatie kon beleven.
Met name de kruispunten met de mtb routes hebben de aandacht.
De zonering is voor de begeleidingsgroep van groot belang, evenals het in stand houden
van natuur. Naar mening van de begeleidingsgroep komen deze punten niet voldoende
naar voren in de gegevens van Patrick, Zehra en Marieke.
Zehra geeft aan dat alle routes onder de loep genomen worden. Er zijn 3 speerpunten
(tevens na te lezen in de bijgevoegde presentatie van Zehra en Marieke): groei
bestedingen, bevorderen gezondheid inwoners en afname gebruik kwetsbare natuur.
In de groep wordt aangegeven dat de groei van de bestedingen, en daarmee de groei van
het aantal recreanten, en natuur en bosbeheer met elkaar botsen.
Hoe profiteert de natuur van dit project en de extra inkomsten voor recreatie?
Marcel stelt voor om door middel van het aanwijzen van vlekken waar geen routes
doorheen lopen, rustgebieden te creëren. Met andere woorden, een goede zonering kan
alle belangen behartigen en in goed overleg alle belanghebbenden bedienen.
Onderdeel van het project is deelname in de Veluweagenda. Doel van de Veluweagenda
is onder andere het realiseren van éénduidige bewegwijzering, uitstraling, onderhoud en
kwaliteit over de hele Veluwe voor zowel wandelaars, fietsers als ruiters en menners. Dit
behelst alle terrein eigenaren, dus niet alleen de gemeentelijke gronden.
De plannen voor de mtb zijn in een vergevorderd stadium zoals wij in een eerdere
vergadering hebben mogen zien. De ruiterroutes worden nu aangepakt, en de
wandelroutes volgen nog. Zehra en Marieke vragen om input in onderwerpen en
ervaringen als: verzekering vrijwilligers, locatie borden en de do’s en de don’ts die in de
loop van de jaren zijn opgebouwd.
Op de avond is slechts een deel van de terreinen behandeld, dit omdat de technische
uitvoering voor de gehele Veluwe niet in één keer behapbaar is.
Het ‘’werkplan ruiterroutes ede (29-11-2017) en het ‘’Recreatieve routes in de gemeente
Ede, stand van zaken adviesvraag recreatieve routes aan de Bosbegeleidingsgroep 29-112017’’ worden rondgedeeld. Deze worden ook aan het verslag toegevoegd.
De dames Marieke en Zehra worden bedankt voor hun inbreng, en de vergadering
wisselt zonder hen van gedachten over de vervolgstappen.
Er wordt een adviescommissie ingesteld met aan het hoofd Pouw, en als leden Ben,
Marlies en Suzette. Jochem zal als adviseur aanschuiven.
De stukken zullen worden bestudeerd, en de vragen die in het stuk worden gesteld,
zullen beantwoord worden. Ook de vragen die niet worden gesteld gaan aan de orde
komen.
Wim A zal proberen de getoonde kaarten digitaal te verkrijgen.
5. Mededelingen Jochem.
Jochem vertelt over het langdurig ziek zijn van Jan Nab van het bosteam.
Rob Boks is aangenomen er start 1 december in het bosbeheerteam.
Jochem en Wim Kuster hebben deelgenomen aan de Kwaliteitstoets van
Natuurmonumenten. Dit is een evaluatie dag met betrekking tot het beheer van het
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gebied Planken Wambuis. Op verschillende vlakken stemmen we het beheer op elkaar
af, bijvoorbeeld prunusbestrijding en faunabeheer.
Jochem wijst op het artikel dat vandaag verschijnt in Ede stad. Het gaat over het
faunabeheer in de Edese bosgebieden.
De bosexcursie vindt nu elke laatste vrijdag van de maand plaats om 14:00 uur bij het
woelige nest. De excursie van december vervalt i.v.m. de feestdagen.
De bosdag in het voorjaar zal georganiseerd worden in samenwerking met Borgman
beheer. Evert en Jan van den Born helpen mee met de voorbereiding van de dag.
6. Aandachtpunten voor de toekomst: duizendknoop en bosverjonging.
Voor de duizendknoop houdt Wim A een vinger aan de pols bij Marije Wesselius.
De bosverjonging is het onderwerp dat op de bosdag de volle aandacht zal krijgen.
7. Adviesgroep aankoop gronden en contact met Veluwefonds.
Ben heeft contact gehad met de voorzitter van het fonds. Momenteel heeft het fonds
geen geld. Volgend jaar zal er wellicht weer geld beschikbaar zijn. Speerpunt van het
fonds is de biodiversiteit. Wordt vervolgd.
8. Definitief plan prunusbestrijding.
Het plan is ingediend bij wethouder Vreugdenhil. Via Wim Kuster vernemen wij dat de
wethouder er mee bezig is, en wij een antwoord tegemoet kunnen zien.
9. Werving nieuwe leden.
De afdeling communicatie van de gemeente Ede zal ingezet worden als er stukken
gepubliceerd moeten worden.
Het voorstel dat Evert geschreven heeft over de upgrade tot adviescommissie, wordt
eerdaags met de wethouder besproken. Beleidsmatig wordt er een toets gedaan, wordt
vervolgd in januari 2018.
10. Vergaderdata 2018
Er zit een typefout in de agenda. 14-4-2018 valt op een zaterdag, dit moet zijn 24-042018.
Nicoline vraagt of de vergaderdag dinsdag nog te bediscussiëren is, zij kan namelijk niet
op dinsdag. Helaas staat de dinsdag inmiddels vast, in de vorige vergadering is gebleken
dat dit de meest gangbare avond voor het overgrote deel van de leden is.
Wim A gaat de data in de agenda`s invoegen en een ruimere vergaderzaal beleggen.
De definitieve data zijn:
# 45
# 46
# 47
# 48
# 49
# 50
# 51

30-01-2018
13-03-2018
24-04-2018
19-06-2018
21-08-2018
23-10-2018
11-12-2018
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11. Agendapunten volgende vergadering
- werkgroep mtb-, ruiter- en wandelroutes.
- aandachtspunten voor de toekomst.
- werkgroep aankoop gronden.
- upgrade adviescommissie.
- werving nieuwe leden.
12. Rondvraag en sluiting
Geen spreekt zijn ongenoegen uit over de wijze waarop Patrick Jansen de inbreng van de
aanwezigen tijdens de voorlichtingsavond over de ruiterroutes behandelde. De motieven
van de initiatiefnemers lijken puur geënt te zijn op recreatieve motieven.
Marlies vraagt naar de tussentijdse evaluatie, er was sprake van het verdwijnen hiervan
uit de website. Dit is door Jochem voorkomen, en stuurt de pdf rond.
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