Vergadering # 48 Begeleidingsgroep
Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022
19-06-2018
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis A403

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

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering.
2. Verslag van de vorige vergadering # 47, 24-04-2018.
Met de wijziging van anoniem in unaniem, wordt het verslag vastgesteld.
3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster.
Bosbestek
De nieuwe aannemer van het Onderhoudsbestek Bos en Natuur is de firma Krinkel uit
Arnhem. Zij zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden, voornamelijk het klein
onderhoud dat regelmatig (jaarlijks) terugkerend is. De werksfeer is goed en de start
voortvarend.
FSC
Naast de eerder aangekondigde audit voor het keurmerk FSC vanuit de Bosgroep, is het
Edese bosbezit ook geselecteerd voor een audit vanuit de overkoepelende instantie,
Control Union. De audit vanuit de Bosgroep heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn geen
tekortkomingen geconstateerd. De audit van Control Union volgt op 20 juni. In de volgende
vergadering zullen de resultaten van deze audit gedeeld worden.
Natuurbranden
De samenwerking tussen de brandweer en de natuurbeheerder wordt steeds intensiever,
vanuit de gedachte dat de terreinbeheerders de brandweer (in geval van natuurbrand)
kunnen adviseren over allerlei specifieke kenmerken van het gebied, zoals bereikbaarheid,
berijdbaarheid, kenmerken van de vegetatie, schade door blussen, enz. Hiervoor zullen de
natuurbeheerder ook gealarmeerd worden in geval van natuurbrand. In het gebied Noord
Ginkel hebben we dit proces gezamenlijk geoefend op twee avonden, waarbij een fictieve
brand in het bos bestreden werd. Daarnaast zijn er ook twee brandjes geweest op het
defensieterrein, waarbij we hebben kunnen assisteren. Jochem laat enkele video`s zien van
de oefeningen en de echte branden.

1

4. Terugkoppeling Ruiter- en Menroutes bijeenkomst.
Er waren in Lunteren minder mensen aanwezig dan tijdens de vorige bijeenkomst. De sfeer
was goed. Lisanne Cloin gaf een presentatie, vergelijkbaar met de presentatie die wij
hebben gehad. Er is een wensenlijst opgesteld met een kaart waar de wensen zich
bevinden. Deze is al aan een ieder rondgestuurd. Er is een website voor de coördinatie en
beheer, voor het beheer wordt een pilot gestart. Ter afsluiting werd een borrel gedronken.
5. Zonering.
Jochem laat wederom op het scherm een volgende stap in de zonering zien. Een belangrijke
conclusie is wederom dat men eerst zou moeten zoneren, en daarna pas routes
uitstippelen. Er wordt niet uitgesloten dat routes verlegd moeten worden, omdat ze door
gebieden lopen die als rustgebied zijn aangewezen. De leden van ons werkgroepje
Zonering: Wim K, Jochem, Herman Pieter en Evert gaan naar de bijeenkomst over het
raamwerk ontwikkeling entree Veluwe welke morgen gehouden wordt. Het schema van
zonering dat de provincie gebruikt is een mooi gereedschap, wij zullen onze 3 kleuren
uitbreiden naar de 4 kleuren die de provincie gebruikt. De vier categorieën worden
hiermee:
- Oranje:
A Recreatiezone
- Geel:
B Recreatief medegebruik
- Lichtgroen:
C Tijdelijk recreatief medegebruik
- Donkergroen: D Rustgebied
Dat er stukken op de kaart niet zijn ingevuld komt omdat die geen eigendom van de
gemeente zijn.
27 juni heeft Wim K een gesprek over het breder uitrollen van zonering met de provincie.
Een start wordt gemaakt met het inventariseren van habitatrichtlijn vogel soorten.
De kaart van Ede is een gewenste situatie, de verschillende routes lopen hier dwars door
heen aangezien zij uit een tijd stammen dat er met zonering geen rekening werd gehouden.
Knelpunten worden op deze wijze goed in beeld gebracht, zeker in combinatie met de in
beeld te brengen habitatsoorten. Een link naar de zoneringskaart wordt separaat verstuurd.
Vanuit defensie wordt één verbindingsroute gehonoreerd, twee andere routes worden
geschrapt.
Ingezoomd wordt op de voorstellen van Jochem en toelichting gegeven op keuzes die
gemaakt zijn. Een oproep aan een ieder om de kaart gedetailleerd te bestuderen, in het
veld eigen waarnemingen te doen en kritisch opmerkingen te maken. Houd er rekening mee
dat dit een voorlopige versie is en alleen voor de begeleidingsgroep bedoeld is.
Op breder niveau wordt gevraagd of andere terreineigenaren kunnen en willen aansluiten
op deze kaart.
In het vervolg zal dit onderwerp op de agenda van de begeleidingsgroep terugkomen.
6. Jaaruitje.
21 augustus zal de vergadering starten om 16.00 uur waarna een borrel met diner
georganiseerd wordt. Evert en Jochem gaan hiermee aan de slag.
7. Antwoorde op adviezen 7 en 8.
De antwoorden zijn klaar, maar moeten nog door B&W bevestigd worden. Wim K zal de
conceptversies naar Evert sturen zodat hij ze kan bestuderen.
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8. Japanse duizendknoop.
Meldingen vanuit de burgerij stromen binnen. Marcel vraagt of meldingen vanuit NDFF
automatisch worden overgenomen. Dit is niet het geval.
9. Voorstellen voor naam- en functiebekendheid.
De hersenen kraken; het lijkt lastig om iets concreets te bedenken. Een artikel in de
buitenronde lijkt een goed idee. Wim K zorgt er voor dat Evert een interview geeft voor de
redactie.
Bij kapwerk kan de begeleidingsgroep genoemd worden op de informatieborden die hierbij
gebruikt worden. Jochem honoreert deze suggestie, en zal bij vervanging van de borden
zorgen voor een vermelding.
Een vaste zetel bij de schaapsscheerdersmaaltijd.
Bijwonen en hiermee vergroten van bekendheid bij de diverse dorpsraden.
Aansluiten bij het symposium natuur en landschap.
Wim K geeft aan dat er een digitaal platform wordt opgericht, wellicht kunnen wij
aanhaken.
10. Volgende vergadering.
Vergadering # 49 zal plaatsvinden op 21 aug 2018 in kamer A403 in het raadhuis.
De voortzetting van de vergadering met borrel en eten zal elders plaatshebben.
11. Rondvraag en sluiting.
Suzette vraagt of wij aansluiting hebben met de herenboeren. Het antwoord is nee.
Herman Pieter vraagt naar Borgman en de bosdag. Er is nog geen nieuws, volgende
vergadering meer. Het thema zal wijzigen van verjonging in zonering.
Evert sluit keurig om 21.25 de vergadering en wenst iedereen een veilige thuisreis.

Onderwerpen voor de toekomst:
-
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