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Evert van Amerongen, Dick Spijker, Jan van den Born, Marlies Sanders, Suzette
Stumpel, Wim Kuster, Marcel Baartmans, Jochem van Gooswilligen, Geen Broere,
Judith Klosterman, Carlo van Rijswijk, Arnold van de Burg, Annemieke Visser,
Lisanne Cloin, Willemien Vreugdenhil, Wim Appelman.
Herman-Pieter Prangsma, Maarten Zijp, Ben C olenbrander, Pouw Jongbloed.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering met gebak vanwege het heugelijke feit dat dit de 50e
vergadering van onze groep is. In verband met de aanwezige gasten stellen de aanwezigen
zich kort aan elkaar voor. Van Pouw, Maarten en Herman Pieter is bericht van verhindering
ontvangen.
Dick heeft een mededeling over de website: alles dat op de oude site stond is verhuisd naar
de nieuwe. Een oproep voor alle leden om foto`s die relatie hebben met de groep op te
sturen, de site is nu nog wat kaal…. Dick is van mening dat zijn inzet meer is dat men van
een vrijwilliger kan verwachten. Het beheer van de site is geheel in eigen hand, wij kunnen
alles wijzigen naar eigen inzet. Evert dankt Dick voor zijn tomeloze inzet en geïnvesteerde
energie.
Wethouder Willemien Vreugdenhil vraagt een moment voor een felicitatie aan de groep
voor de 50e vergadering en de 8 uitgebrachte adviezen. Voorts vraagt zij ons waarin zij de
groep kan helpen, en wat de groep van haar verwacht. Dan is er een gevraagd advies in
aantocht: de concept-nota biodiversiteit zal zodra deze beschikbaar is worden verspreid. De
vraag aan de groep is hier vanuit de doelstellingen van de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan
kritisch naar te kijken en op en aanmerkingen aan te bieden. Voor het eind van dit jaar
moet de nota verschijnen.
Evert reageert dat ons streven is om in de toekomst nog meer gemak van elkaar te zullen
hebben. Wij willen zeker geen hindermacht zijn. Wij staan voor het behoud van bos en
natuur in de gemeente Ede en zullen het College daar gevraagd en ongevraagd beleidsmatig
bij blijven adviseren. Wethouder Vreugdenhil doet een suggestie in een antwoord op haar
eigen vraag: kijk ook naar de infrastructuur van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in de
bos en natuurterreinen acteren. Ondersteuning van deze groepen is gewenst. Aanhaken bij
het Levend Landschap en de Visie van Landgoed Kernhem kan ook een denkrichting zijn.
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2. Verslag van de vorige vergadering # 49 dd 21-08-2018.
Suzette heeft een vraag over de begrotingsvoorstellen 2019 en over de werkgroep zonering
van de provincie. Wim Kuster licht toe dat er op 6 november een sessie bij de provincie is en
dat hij er heen gaat. Wordt vervolgd. Het verslag wordt voorts geheel conform het concept
vastgesteld, met dank aan de secretaris.
3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster.
Aankomende vrijdag is er weer een bosexcursie. Info volgt via de excursie groepsapp.
Er is een uitbreiding van het gemeentelijk bosareaal. 6 hectare bos in Otterlo, tussen de
Karweg en de Boveneindseweg, is aangekocht door de gemeente en valt nu onder ons
beheer.
De natuuropschoondag heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2018. Met 486 kinderen van
de basisscholen in de gemeente is actief gewerkt aan het opschonen van de Ederheide in de
omgeving van de loopgraven. Daarnaast waren er educatieve activiteiten zoals uitleg over
roofvogels, de schaapskudde en het beheer van de heide, en houtbewerking.
Momenteel wordt er prunus bestreden in het gebied Noord Ginkel. Het gaat hierbij om het
nalopen van vakken waar prunus eerder gerooid is. Zo proberen we door te ontwikkelen
naar een bos waarin prunus niet meer problematisch aanwezig is. De kaart van het
werkgebied is bijgevoegd.
4. Verzuring van de bossen.
Arnold van de Burg geeft een presentatie over de problematiek rond de verzuring van de
bossen. Er wordt een schrijnend beeld geschetst en een richting waarin een oplossing
gezocht kan worden. De presentatie zal met het verslag meegezonden worden.
5. Interactieve sessie Zonering.
Annemieke geeft een presentatie over de manier waarop de bosdag ingestoken gaat
worden. De druk op het bos neemt toe, recreatie, productie en werkgelegenheid, waardoor
doelsoorten teruglopen. Een oplossing is om te gaan faseren.
Thema: alles, niets of de gulden middenweg? Zie ook de presentatie.
6. Resultaten inventarisaties rond routes.
Lisanne is een directe collega van Zehra en geeft toelichting op de stand van zaken rond de
ruiterroutes. De overige routes liggen bij Zehra.
De slag die nu gemaakt wordt, is het opknappen en oplossen van knelpunten in de huidige
routes. Deze zijn in beeld gebracht en samengevat in lijsten die eerder al rondgestuurd zijn,
Lisanne laat een kaart zien met deze punten. Zie ook voorgaande verslag.
In een brede groep wordt gezocht naar oplossingen van de aandachtpunten. In deze groep
is onder andere vertegenwoordigd: ecologie, beheer, gebruikers, vrijwilligers en eigenaren.
Zie ook deze link https://edestad.nl/lokaal/gemeente-start-opknapbeurt-ruiter-en-menroutes-505666
7. Toekomstvisie Kernhem.
Het betrof voornamelijk een voorbereidende sessie van het proces. Het boekje met
historische achtergronden over met name het huis Kernhem wordt aan de voorzitter
overhandigd. Dit boekje behandeld weinig over de bossen en natuurgebieden.
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De vraag is in hoeverre men de bos en natuurterreinen wil betrekken in deze visie.
In het verslag van Suzette dat reeds is rondgestuurd is hier meer over te lezen.
Het projectplan komt langzamerhand tot afronding daarna wordt er de diepte ingegaan.
Er is een grote diverse groep om mee te werken aan de visie.
Hoe kijken wij als bosgroep naar het bos rond Kernhem? Dit is hele andere materie dan het
pand en de cultuurhistorische omgeving.
8. Meerjarenplanning 2018-2022.
Er is een aanvraag gemaakt met een begroting. Er licht veel druk op de middelen. Wim
verwacht dat niet alle wensen gehonoreerd zullen worden. Het coalitieakkoord benoemt als
belangrijk punt de biodiversiteit en natuur. Dit geeft goede hoop.
9. Antwoorden op adviezen 7 en 8.
Het college heeft antwoorden in concept en wij krijgen een brief waarin deze verwoord zijn.
Zodra ze beschikbaar zijn, zal de secretaris ze rondsturen.
10. Volgende vergadering.
Vergadering # 51 zal plaatsvinden op 11 december 2018 in kamer A403 in het raadhuis.
11. Rondvraag en sluiting.
Wim K volgt een cursus met een aantal boeren over de bodembiologie. Deze is ook aan te
bevelen voor het bos en natuur. Is er animo? Dan kan Wim de cursus gaan opzetten.
Verwachte belasting is 3 avonden en een excursie. Kosten kunnen verhaald worden via
Jochem.
Suzette constateert dat er tijdens het kunstfestival Woest en Bijster Amerikaanse eik wordt
weggehaald in het bos. Jochem: dit is zeer marginaal en geen probleem.
Geen laat weten dat de natuuropschoondag is geweest, net zoals Jochem al even heeft
aangehaald. Er wordt gedacht over de oprichting van een groep die met grote regelmaat de
heide opschoont.
Marlies informeert of er nog nieuws is over nieuwe leden. Dat is niet het geval.
Evert sluit de vergadering om 21.38

Onderwerpen voor de toekomst:
- gebiedsentree Ginkel (Wim Kuster)
-
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Stand van zaken recreatieve routes in de gemeente Ede
MTB routes:
•

•
•
•

•
•

Naar aanleiding van de nieuwe singletracks hebben we vvgb (verklaring van geen bedenkingen)
aangevraagd. De provincie heeft hierop gereageerd en om aanvullende informatie gevraagd.
Aanvullende informatie is begin januari 2018 verstuurd. Deze is nog in behandeling.
Er vinden gesprekken plaats met de terreineigenaren over de startlocaties en parkeermogelijkheden.
De verwachting is dat dit de tweede kwartaal van 2018 duidelijk zal worden
De formele start van de uitvoeringswerkzaamheden zal waarschijnlijk na de zomer plaatsvinden.
De stand van zaken van de toekomstige MTB routes worden regelmatig met de gebruikers
gecommuniceerd. Zo hebben we 2 weken geleden een update geplaatst op facebook met een
filmpje van de MTB tocht die we hebben gehouden met betrokken ambtenaren, bestuur en raad.
De gemeente is bezig met het samenstellen van overeenkomsten met de terreineigenaren. Hierin
worden afspraken gemaakt over de aanleg, beheer en onderhoud van de routes.
Er is overleg met het Veluws Routebureau over de kwaliteitseisen van Veluwse routes, de
“Veluwenorm’. Denk hierbij aan de vorm van bewegwijzering, toegankelijkheid routes, aan welke
voorwaarden een route moet voldoen etc.

Ruiterroutes:
•
•

•

•

•
•

•

De inventarisatie van de ruiter/menroutes is afgerond.
Het werkplan van de ruiter/menroutes zal in samenspraak met onze bosbeheerder verder uitgewerkt
worden. Hierbij wordt ook de input/reacties van de aanwezigen bij de startbijeenkomst verwerkt waar
mogelijk. De startdatum van de uitvoeringswerkzaamheden is nog niet bekend.
Er is overleg met het Veluws Routebureau over de kwaliteitseisen van Veluwse routes, de
“Veluwenorm’. Denk hierbij aan de vorm van bewegwijzering, toegankelijkheid routes, aan welke
voorwaarden een route moet voldoen etc.
We hebben op 29 november 2017 advies gevraagd aan de bosbegeleidingsgroep over de op te
stellen kwaliteitseisen voor het beheren en onderhouden van de paden volgens de Veluwe norm.
Ook hebben we advies gevraagd op welke manier de inzet van vrijwilligers bij het beheer van de
routes een rol kan spelen. Hier hebben we nog geen reactie op gehad.
In de Buitenronde die binnenkort uitkomt (bijlage bij de Ede-Stad in het buitengebied) komt een kort
stukje over het project ruiterroutes (menner en ruiter aan het woord).
De gemeente is bezig met het samenstellen van overeenkomsten met de verschillende
terreineigenaren. Hierin worden afspraken gemaakt over de aanleg, beheer en onderhoud van de
routes.
De stand van zaken wordt binnen nu en 2 weken met de ruiter/men community gecommuniceerd
(deelnemers die bij de startbijeenkomst begin november waren) via een nieuwsbrief per e-mail.

Wandelroutes:
• Stichting Landschapsbeheer Gelderland is gestart met het inventariseren van de wandelroutes van
de gemeente Ede.
• Er zullen informatiebijeenkomsten gehouden worden om het doel van de inventarisatie van
wandelpaden en het project toe te lichten aan terreineigenaren en gebruikers.
• De gemeente ede zal in samenspraak met het routebureau meedoen met het pilot project voor een
wandelnetwerk op Veluwe niveau. De gemeente Ede heeft zich aangemeld als één van de
koplopers voor dit pilot project.
• Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden om de criteria over de Veluwe norm te bespreken en
vast te leggen. Denk hierbij aan de vorm van bewegwijzering, toegankelijkheid routes, aan welke
voorwaarden een route moet voldoen etc. De gemeente Ede en Apeldoorn zijn bezig om de
algemene criteria voor de wandelpaden op te stellen. De bedoeling is dat het routebureau het op
Veluwe niveau verder gaat uitwerken.
• Voor het wandelnetwerk is in samenspraak met het routebureau gekozen voor een hybride systeem
(de wandelaar kan kiezen voor bestaande gemarkeerde routes of rondwandelingen)
• Er zullen afspraken gemaakt worden met de terreineigenaren over het wandelnetwerk op Veluwe
niveau.
In het kader van de recreatieve routes is de gemeente ook bezig met het realiseren van een digitale kaart.
Op deze kaart worden alle recreatieve routestructuren in de gemeente Ede met daarmee samenhangende
voorzieningen en bedrijven, als ook tevens de beperkende factoren als natuur- en archeologische waarden
zichtbaar.

De kaart is in dit stadium allereerst voor intern gebruik bedoeld. Het dient als hulpmiddel bij:
•
•
•
•
•

Beleid, ontwerp, onderhoud, beheer, vergunningverlening en handhaving
Inzicht geven in alle voor recreatie relevante punten, waarden, structuren en bedrijven
Snelle scan van de mogelijkheden van een vergunningaanvraag
Het proces van vergunningaanvraag versnellen voor de initiatiefnemers
Mogelijkheid bieden voor digitale ontsluiting t.b.v. recreant en Veluws routenetwerk.

Het routebureau is ook bezig met het ontwikkelen van een digitale kaart op Veluwe niveau. In een later
stadium komen de routes (digitaal en kaartmateriaal) ook beschikbaar voor recreanten, bewoners en
toeristen.

