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Vergadering # 47 Begeleidingsgroep  

Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 
 

24-04-2018    19.30 uur   Raadhuis A 403 

 

 

Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Maarten Zijp, 

Jochem van Gooswilligen, Geen Broere, Kasper Cornelissen, Wim Appelman. 

Afwezig:  Jan van den Born, Ben C olenbrander, Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Suzette 

Stumpel, Wim Kuster, Marcel Baartmans, Rob Boks, Nicoline van den Berg. 

 

 

Verslag 
 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

 

Evert opent de vergadering en constateert dat er een zeer kleine opkomst is. Er wordt door de 

aanwezigen unaniem aanvaard, dat Evert de up to date lijst met opkomstfrequentie rondstuurt. 

 

Mededelingen:  

- Christel is verhinderd, zij heeft een mail verstuurd met de stand van zaken, zie punt 4. 

- de excursie van komende vrijdag wordt verplaatst aangezien het dan koningsdag is. De 

excursie wordt op 4 mei om 14.00 uur bij het natuurcentrum Vlinderdas gestart. Het thema zal 

bijen en vlinders zijn. 

- Dick constateert commotie over het al dan niet afsluiten van de Zanding in Otterlo. Jochem 

geeft uitleg. Op onderlangs (voormalig voetbalveld) wil de gemeente huizen gaan bouwen. De 

druk op de omliggende natuur zal door de woningbouw nog verder toenemen en hiervoor 

moeten compensatiemaatregelen genomen worden. Deze worden door de provincie opgelegd. 

Een van de mogelijkheden is om delen van de Zanding in de broedperiode van kwetsbare 

grondbroeders af te palen met kniepaaltjes en draad. Het betreft dan percelen die niet door 

grote paden doorkruist worden. Het gebied blijft hierbij gewoon toegankelijk. Een dergelijke 

tijdelijke afsluiting zal gepaard moeten gaan met goede informatievoorziening. Het blijkt 

gecompliceerde materie waarin politiek, voor- en tegenstanders, beheerder en geld een rol 

spelen. 

- Evert is uitgenodigd voor een interview 7 mei over de Ginkel als entree van Ede, Herman-

Pieter gaat mee. In eerdere vergaderingen is dit al aan de orde geweest onder de noemer 

‘’Dropzone’’. Er wordt uitgebreid en vrij gefilosofeerd over de mogelijkheden in het gebied. Ook 

hier spelen veel stakeholders een rol en is de materie zeer complex, en de mogelijkheden zeer 

divers. 

- Evert is ook uitgenodigd voor overleg 23 mei met Vitens over het Edese Bos. We zijn het er 

over eens dat daar geen waterbunker moet komen. Er zijn vast alternatieven, die het landschap 

minder aantasten.
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2. Verslag van de vorige vergadering # 46, 13-03-2018. 

Met toevoeging van een enkele punt en komma wordt het verslag goedgekeurd. 

 

 

3. Mededelingen Jochem. 

 

Jochem geeft 4 korte mededelingen mbt de praktijk van het bosbeheer. 

1. Houtoogst is gaande. Alle hout ligt aan de paden en we zijn momenteel aan het afvoeren (per 

vrachtauto). Na het broedseizoen zal de tweede tranche op de Noord Ginkel geoogst worden. 

2. De voorlopige gunning voor het Onderhoudsbestek Bos en Natuur is de deur uit. Binnenkort 

zal de aannemer openbaar bekend zijn en zal dit gedeeld worden met de begeleidingsgroep 

bosbeheerplan. Eind mei zal het bestek naar verwachting ingaan. 

3. Op 16 mei vindt er een brandweeroefening plaats in het gebied Noord Ginkel. Vier 

blusvoertuigen en twee jeeps gaan (via de paden) het gebied in en oefenen het bestrijden van 

een fikse natuurbrand. Daarbij is er ook veel focus op de samenwerking met de 

natuurbeheerders. De volledige bosploeg oefent daarom mee.  

4. De bossen van de Gemeente Ede zijn gecertificeerd middels FSC. Dit jaar zijn we geselecteerd 

voor een audit/controle. De begeleidingsgroep bosbeheerplan zal op de hoogte gehouden 

worden van de voortgang hiervan.  

 

 

4. Japanse duizendknoop. 

 

Helaas is Christel verhinderd, daarom onderstaand de mail die zij stuurde. 

 

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bevindt zich in de afrondende fase ten aanzien van de beleidsregels en de 

organisatie van de bestrijding en verspreidingspreventie. We hebben met diverse afdelingen van 

de gemeente afgestemd om zo een groot mogelijk draagvlak te creëren en de 

preventiemaatregelen onder de aandacht te brengen. 

 

Inventarisatie 

We leggen we nu de laatste hand aan de kaart met de groeiplaatsen. Hierin zijn ook andere 

belangrijke thema’s opgenomen zoals ecologie, archeologie en niet-gesprongen-explosieven. 

Hierdoor kunnen we bij de bestrijding steeds bepalen of er zaken aanwezig zijn in een 

groeilocatie waar we bijzondere aandacht aan moeten schenken. Als de kaart af is komt er een 

duidelijke kaart online voor de buitenwacht, iedereen kan daarmee controleren of een openbare 

groeiplaats bij ons in beeld is en ons nieuwe locaties melden. 

 

Bestrijding 

We kiezen voor een chemische bestrijding met het injecteren van glyfosaat als eerste werkwijze, 

stobbenbehandeling en besproeien volgen pas als injecteren niet kan. 

 

Planning 

Waarschijnlijk schuift de besluitvorming omtrent het vaststellen van het Plan van aanpak op tot 

na de zomervakantie. Dit heeft te maken met het formatieproces en de verwachte verandering 

in de personele samenstelling van ons bestuur en de gemeenteraad. De nieuwe bestuur- en 
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raadsleden zijn de komende periode nog druk bezig om zich in te lezen in de verschillende 

dossiers. 

 

JDK in de bosgebieden 

Hierover is inhoudelijk afgestemd met Jochem en Kasper. Primair is het standpunt dat we 

groeiplaatsen zoveel mogelijk met rust laten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 

werkzaamheden opschuiven in de planning of dat er bijzondere restricties aanwezig zijn bij 

onvermijdelijke werkzaamheden. Voor de bossen geldt een aangepast protocol dat zich op 

verspreidingspreventie richt en meer stringente maatregelen kent bij werken in besmet gebied. 

 

Ten aanzien van de bestrijding moeten er nog een aantal besluiten worden genomen. (bv de 

particuliere bosgebieden en de forse groeiplaatsen bij recreatiebedrijven) Hierover later meer. 

 

 

5. Gis. 

 

Jochem geeft een uitleg over de stand van zaken over de invoering van Gis bij de dagelijkse 

werkzaamheden van de beheerders. De Geo Viewer wordt op het scherm getoond, en te zien is 

hoe diverse informatie te raadplegen is. Buiten in het veld is de informatie aan te passen of aan 

te vullen. De onderhoudsaannemer kan in de toekomst ook informatie aanvullen of 

veranderen. De bosgroep is bezig met de inventarisatie van bijgroei. Met behulp van dit 

programma wordt onder andere onderhouden: paden, afvalbakken, perceelgrenzen, meubilair, 

afrasteringen en natuurlijk ook het bos zelf. 

 

 

6. Antwoorden op de adviezen 7 en 8. 

 

Helaas is Wim Kuster niet aanwezig, en kan daarom geen antwoord geven op de adviezen 7 en 

8. 

 

 

7. Brainstorm vergroten bekendheid Begeleidingsgroep en budget. 

 

De leden worden opgeroepen om de bekendheid van de groep te vergroten. Hier is budget 

voor beschikbaar, dus wees creatief in je ideeën. De volgende vergadering zullen de ideeën 

besproken worden. Denk buiten de doos! 

 

 

8. Aanzet tot vlekkenkaart. 

 

Jochem geeft in een kaart weer hoe een vlekkenkaart er uit zou kunnen zien van de Noord 

Ginkel. Deze is net als de beheerkaarten opgebouwd in Geo Viewer. In drie kleuren zijn 

prioriteiten in rustgebieden aangegeven. Vervolgens verschijnen met rode en witte lijnen een 

aantal routes in beeld. Nu is goed te zien dat op een aantal punten rustgebieden doorsneden 

worden door routes.  

Een ieder is erg tevreden met deze opzet. Dit is de basis voor het creëren van een goede 

zonering. In de volgende vergadering zal Jochem van een volgend deel van het bos op gelijke 

wijze in kaart brengen. Gezamenlijk kunnen we dan schaven aan de begrenzing en debatteren 

over de opbouw van de vlakken. 
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9. Volgende vergadering #48 19 juni 2018. 

 

Vergadering # 48 zal plaatsvinden op dinsdag 19 juni 2018 in kamer A403 in het raadhuis. 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

 

Geen vraagt of er een algemeen emailadres van de begeleidingsgroep kan komen. Wim A gaat 

dit navragen. 

Evert sluit om 21:28 de vergadering, stipt op tijd. 

 

 

 


