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

t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, 

Postbus 9022,  

6710 HK Ede. 

 

Bennekom, 02-02-2018. 

 

betreft:  achtste advies van de begeleidingsgroep bosbeheerplan, 

inzake recreatieve routes in de gemeente Ede. 

 

Geacht College, 

 

In onze vergadering # 44 op 30 november 2017 waren uw medewerkers 
Marieke Fokkert en Zehra Aktas aanwezig. Bij agendapunt 4 zijn de 
ontwikkelingen bij de recreatieve routes in bos en natuur van de gemeente Ede 
aan de orde geweest. Kortheidshalve verwijs ik hier naar de bijgevoegde, 
inmiddels vastgestelde, notulen van die vergadering # 44. 

Zoals vermeld, reikten uw genoemde medewerkers ter plaatse onder meer het 
stuk uit met de subtitel “Stand van zaken en adviesvraag recreatieve routes aan 
de Bosbegeleidingsgroep 29-11-2017.”  

Wij gaan er van uit, dat genoemde adviesvraag beschouwd dient te worden als 
gedaan door Uw College van B&W, conform ons vigerend reglement. Een 
gedeelte van onze leden is dan ook als werkgroepje aan de slag gegaan om het 
gevraagde advies voor te bereiden. 

In onze vergadering # 45 op 30 januari 2018 is bij agendapunt 4 het resultaat 
van deze voorbereiding besproken, hetgeen leidt tot onderstaand, achtste 
advies onzerzijds aan het College van B&W van de gemeente Ede. 

 

1. Naar ons oordeel is de adviesvraag, welke zich slechts richt op het 
beheer en onderhoud van de respectieve routes, alsmede de inzet van 
vrijwilligers daarbij, veel te beperkt. De adviesvraag gaat volkomen 
voorbij aan het belangrijke onderwerp van de zonering, waar wij ons al 
tijden sterk voor inzetten. 



2. Conform het vigerende reglement wensen wij dan ook expliciet 
betrokken te worden bij, alsmede aanvullend advies te geven over, welk 
pad waar, het aantal paden en de zoneringsvraagstukken bij de beoogde 
recreatieve routes.  

3. Daartoe verzoeken wij u ons omgaand de digitale kaart te doen 
toekomen, die bij de gemeente in ontwikkeling is. Op deze kaart zijn 
volgens uw medewerkers alle recreatieve routestructuren in de 
gemeente Ede weergegeven, inclusief de daarmee samenhangende 
voorzieningen en bedrijven. 

4. Wij maken ernstig bezwaar tegen de formulering, dat natuurwaarden en 
archeologische waarden daarbij als beperkende factoren worden gezien. 
In het verlengde van onze taakopdracht achten wij de natuurwaarden als 
bovenliggend en richtinggevend voor de beleidsmatige zonering in bos 
en natuur. 

5. Onzerzijds wordt ook node een integratieve aanpak van de 
onderscheiden wandel-, ruiter-, fiets- en mtb-routes gemist, waardoor 
suboptimale oplossingen dreigen en de natuur meer dan nodig in het 
gedrang komt. 

6. Voor het gevraagde deelaspect van beheer en onderhoud van de ruiter- 
en menpaden verwijzen wij naar het ter zake door de KNHS uitgebrachte 
Handboek (ISBN 978-90-809417-3-1). 

7. Voor het gevraagde deelaspect van beheer en onderhoud van alle 
recreatieve routes door vrijwilligers achten wij zulks illusoir en zelfs 
ongewenst. Ten aanzien van Bos en Natuur is het vigerende Beheerplan, 
met planningshorizon 2022, daarbij leidend. 
 

Wij hopen u hiermede in het verlengde van onze taakopdracht voorshands een 
eerste, adequaat advies te hebben geleverd en zien de gevraagde digitale kaart 
graag onverwijld tegemoet. Daarna volgt ons aanvullend advies. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de begeleidingsgroep bosbeheerplan gemeente Ede 2010-2022, 

 

drs. ing. E. van Amerongen, voorzitter, 

Bosmeesterskamp 6, 

6721 AJ  Bennekom. 


