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Vergadering # 45 Begeleidingsgroep  

Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 
 

30-01-2018     19.30 uur   Raadhuis A 403 

 

 

Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Jan van den Born, 

Ben C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Marcel Baartmans, 

Jochem van Gooswilligen, Geen Broere, Peter Drost, Christel Tijhuis, Annemieke 

Visser-Winterink, Wim Appelman. 

 

Afwezig:  Pouw Jongbloed, Maarten Zijp, Gigi Kraak, Wim Kuster. 

 

 

Verslag 
 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Vanwege de nieuwe gasten is er een korte voorstelronde, Peter Drost is nieuw in ons 

midden, hij is recreatief gebruiker en geïnteresseerd in de begeleidingsgroep. Christel 

Tijhuis komt uitleg geven over de aanpak van Duizendknoop. 

 

2. Verslag van de vorige vergadering. 

Met een kleine tekstuele wijziging over de Obstical Course wordt het verslag vastgesteld.  

 

3. Mededelingen Jochem. 

 

Bosbestek. 

In het bosbeheer zijn we bezig om een aantal werkzaamheden te bundelen in een 

onderhoudsbestek. Dit bestek staat momenteel op de markt en partijen kunnen zich 

inschrijven. Het gaat vooral om repeterende werkzaamheden die elk jaar terug komen, 

zoals bijvoorbeeld maaien, padenonderhoud, onderhoud bebording enz.  

Een aantal grotere werken, zoals de dunningen, de prunusbestrijding, en specifieke 

natuurbeheersmaatregelen, vallen buiten de scope van dit bestek. 

 

Storm. 

Er is een heftige storm geweest. Ook in de bossen van de Gemeente Ede zijn veel bomen 

omgevallen. Jochem laat foto’s zien van enkele situaties in onze bossen. 

 

PAS-maatregelen. 

De eerder aangekondigde PAS-maatregelen in het Edese bos worden op dit moment 

uitgevoerd. Concreet zijn het maatregelen die tot doel hebben het oude Eiken-Beukenbos in 

het Edese bos in stand te houden. 

 

 

 

 



 2

 

4. Adviesgroep mtb, ruiter en wandelroutes in de gemeente Ede. 

De adviesgroep ruiterroutes loopt stroef, Jochem en Ben lichten toe dat na enig overleg de 

conclusie getrokken is dat er maar één vraag door de gemeente aan ons is gesteld: hoe 

kunnen paden onderhouden worden? Voor dit onderwerp verwijzen wij naar het handboek 

dat door de KNHS is uitgebracht onder ISBN 978-90-809417-3-1. De groep is veel meer 

geïnteresseerd in de loop van de paden. Helaas blijft deze informatie uit. 

Daar waar uitdrukkelijk geen advies wordt gevraagd over de keuze voor routetrajecten en 

zonering, is dit juist waar onze belangen en interesses liggen.  

Jochem pakt op de achtergrond zijn invloed op de processen.  

De groep ervaart het als frustrerend dat er geen informatie volgt, en dat op de punten die 

het meest van belang zijn geen advies verlangd wordt. 

Evert stuurt de wethouder een bericht waarin expliciet gevraagd zal worden naar 

kaartmateriaal waaruit de ligging van de paden blijkt. 

De groep is blij dat het aanpassen van de ruiterpaden tot menpaden is geschrapt. 

De door Zehra verstuurde Stand van zaken recreatieve routes in de gemeente ede van      

30-01-2018 zal separaat verspreid worden. 

Herman Pieter is van mening dat de gemeente beter een pas op de plaats kan maken. 

Hiermee wordt ruimte gecreëerd om een goed plan te maken en niet overhaast te werk te 

gaan. Verwacht wordt dat er nu half werk geleverd gaat worden.  

Natuur en archeologische waarden worden als belemmering gezien. Naar mening van de 

groep zullen de natuurwaarden juist leidend moeten zijn.  

Gezien de ervaringen met vrijwilligersgroepen in het verleden, wordt voorspeld dat het 

onderhoud aan ruiterpaden niet door vrijwilligers gedaan zal worden. Dit is het werk van de 

gemeente die daar ook voor is ingericht. 

 

5. Aandachtspunten voor de toekomst: Duizendknoop. 

Christel is naar aanleiding van de motie in de raad door de gemeente ingehuurd om de 

problematiek rond duizendknoop aan te pakken. Zij heeft ruime ervaring op dit gebied, met 

name in de stedelijke omgeving.  

Christel laat alle relevante aspecten van de bestrijding passeren, archeologie, ecologie, 

stedenbouw, recreatie, onderhoud, bommen en explosieven enzovoort.  

De duizenknoopproblematiek in de bos en natuurgebieden is voor Christel een nieuwe tak 

van sport. Zij vraagt daarom onze hulp in het opstellen van een protocol over de bestrijding, 

voorkoming, beleid en beheer van duizendknoop in bos en natuurgebieden. Een van de 

eerste acties zal het inventariseren zijn. Dit kan onder andere door kennis van de 

aanwezigen, de kaartviewer en het bestek van de aannemer. Onduidelijk is nog waar en op 

welke manier er op dit moment bestreden wordt. 

Een belangrijk aandachtspunt in de bestrijding zijn de particuliere terreinen. Als op deze 

terreinen niet bestreden wordt, heeft het geen zin om op naastliggend gemeenteterrein te 

bestrijden. Daarom is een plan van aanpak over de bestrijding op particulieren gronden van 

groot belang. Jochem en Christel leggen een link tussen de recreatieve routes en de 

duizendknoop.  
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6. Themadag Bosverjonging. 

Annemiek geeft een presentatie over het plan dat voor de themadag wordt opgesteld.  

Zij geeft uitleg over de noodzaak van bosverjonging. De presentatie wordt separaat 

verstuurd. Herman Pieter legt de link naar de duizendknoop en prunus. Is er een potentieel 

aan bosverjonging na de bestrijding van duizendknoop en/of prunus? Betreding van bos 

met groot materiaal is ongewenst, de genezing is soms erger dan de kwaal.  

Is in bosomlopen van 100 jaar enkele jaren geen bomengroei vanwege de bestrijding een 

probleem? 

 

7. Upgrade adviescommissie. 

Het voorstel ligt nog bij de jurist van de gemeente. Eind januari komt er reactie op het stuk.  

 

8. Werving nieuwe leden. 

Volgt na goedkeuring van de upgrade. 

 

9. Opgeblazen nestkasten Bennekomse bos. 

Suzette laat een aantal foto`s zien van nestkasten die met vuurwerk zijn opgeblazen. De 

vraag is wat de begeleidingsgroep hiermee wil en kan doen. Dit is een lastige kwestie, 

handhaving is niet haalbaar. Een suggestie om met borden mensen attent te maken, wordt 

afgewezen omdat men verwacht de daders juist op een idee te brengen. 

 

10. Akker Dikkenbergweg Bennekom. 

Suzette laat een aantal foto`s zien van de akker in Bennekom waaruit een stuk ontgronding 

en het verwijderen van wandelpaden blijkt. Ben geeft het advies om de gemeente aan te 

schrijven en een procedure te volgen. Ben heeft informatie en ervaring met dergelijke 

processen en bied zijn hulp aan. 

 

11. Agendapunten voor de volgende vergadering. 

Adviesgroep recreatieve routes 

Upgrade adviescommissie 

Ledenwerving  

GIS 

 

12. Volgende vergadering. 

Dinsdag 13 maart 2018 in het raadhuis te Ede. 

 

13. Rondvraag en sluiting. 

Herman Pieter: GIS wordt steeds belangrijker in het bosbeheer. Wordt voor de volgende 

vergadering geagendeerd. 

 

 

Onderwerpen voor de toekomst: 

- Aankoop gronden 

-  

-  

 


