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Vergadering # 51 Bosraad 
Voorheen Begeleidingsgroep Bosbeheerplan Gemeente Ede 2010-2022 

 
11-12-2018    19.30 uur   Raadhuis A403 

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

Ben C olenbrander, Maarten Zijp, Wim Kuster, Jochem van Gooswilligen, Rob 
Boks, Geen Broere, Wim Appelman, Viathou Peletier. 

. 
Afwezig:  Nicoline van den Berg, Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Suzette Stumpel, 

Marcel Baartmans. 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

In afwezigheid met kennisgeving van Evert, opent Herman Pieter de vergadering, na de 
voorstelronde loopt Evert binnen en neemt het stokje weer over.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 50 dd 23-10-2018. 
Dick maakt een aanvullende opmerking op punt 1. Doordat de gemeente de website niet 
meer bij wenst te houden, zijn wij overgeleverd aan vrijwilligers die dit nu moeten gaan 
doen.  
 

3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster. 
Excursie bezoek aan heidebloemplas en naloop werk prunusbestrijding. In december is er 
geen excursie ivm de feestdagen. In januari gaan we weer verder. Laatste vrijdag van de 
maand om 14:00 uur. Info volgt via de excursie app.  

In deze periode worden verschillende Werkzaamheden uitgevoerd zoals: Maaien 
graslanden vlinderdas, 114 ha prunus naloop werk. Sloten schonen in vlinderdas 
Overgang bos naar heide verbeteren op de zuid ginkel, opslag verwijderen. 
 
Houtoogst: 
Bij hoge uitzondering wijken we af van de vaste dunningscyclus. Dit omdat er door de storm 
extra hout is vrijgekomen in het gebied dat we vorige winter dunden, de noord ginkel. 
Daarnaast omdat in het gebied dat volgens de cyclus op de planning staat, het edese bos 
oost, feitelijk al een dunning is uitgevoerd bij het uitvoeren van de PAS maatregelen 
(naaldbos omvormen naar habitattype bos).  
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4. Vraag van Wethouder Vreugdenhil naar rol en positie. 

Evert vat de vragen van de wethouder samen, waarom is deze groep hier op aard? 
De structuur zoals deze door de gemeente gehanteerd wordt, is wijkgericht. 
Wijkplatformen en dorpsraden spelen een steeds belangrijkere rol en daarom stellen wij 
voor om onder de naam Bosraad Ede voortzetting aan ons werk te geven.  
De wethouder heeft in het verleden een dergelijke suggestie al eens gedaan.  
Met oorverdovende instemming wordt met algemene stemmen aangenomen dat deze 
groep per heden door het leven zal gaan onder de naam Bosraad Ede met een vergelijkbare 
functie en positie als de dorpsraden, maar dan voor het bos en de natuur van de gemeente 
Ede. Evert gaat met Gerbert van de Wal om tafel om de juridische consequenties in beeld te 
brengen.  
Geen geeft aan het belang van ‘’gehoord worden in dit huis’’ niet uit het oog te verliezen.  
Herman Pieter was vorige vergadering niet aanwezig en verbaasde zich bij het lezen van de 
notulen over de door de wethouder gestelde vragen. Hij vraagt zich af wat de wethouder nu 
wil. Haar vraag zorgt wederom voor onduidelijkheid. Na alle inspanningen van de afgelopen 
jaren verwachtte hij dat over deze kwestie geen onduidelijkheid meer bestond.  
Herman Pieter ziet bovengenoemde ontwikkeling als positief.  
De verwachting is dat met deze vernieuwde naam de werving van nieuwe leden makkelijker 
zal worden. In 2019 zullen wij hier volop mee aan de slag gaan. 
 

5. Samenwerking met andere vrijwilligersgroepen. 
Helaas is Suzette niet aanwezig. Wim K geeft uitleg. Het Levend Landschap is in 2016 
gestart. Het doel is om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij natuur en landschap.  
Dit doet men door middel van projecten die van uit de bewoners opgestart worden, botem 
up dus. Per dorp zijn er ongeveer 10 initiatieven, in het afgelopen jaar zijn er 54 erven 
opgeknapt met vele duizenden stuks beplanting en bomen. Het is de kunst om de groepen 
in verbinding met Levend Landschap en elkaar te houden en kennis te blijven delen.  
Dit gebeurd door het geven van bijeenkomsten en cursussen. Hierin worden de thema`s 
Recreatie, Erfgoed, Landschap en Biodiversiteit gebruikt als kapstok. 
College en raad gaan bij een aantal van de initiatieven op bezoek.  
Het Levend Landschap wordt ondersteund door de Bosraad Ede door inzet van Suzette.  
 

6. Website en e-mailbeheer. 
Wim A beheerd de mailbox bosennatuurede@ede.nl Marcel heeft  het een en ander 
geredigeerd en er zijn foto`s ontvangen om de site wat aan te kleden. Binnenkort zal dit 
geplaatst gaan worden. Wat willen we exact op de site hebben? In januari wil Dick 
brainstormen hoe we dit vorm kunnen gaan geven. Jochem en Evert geven aan deel te 
nemen. Ideeën aanleveren bij Dick. De link naar de site van de aannemer wordt door 
Jochem aangeleverd. Hierop kun je zien wat hij voor werkzaamheden verricht. 
Gemiddeld zijn er 2 bezoekers per dag, 50 % rechtstreeks, en 50 % via zoekmachines of 
linken op andere sites. Deze personen kijken gericht naar de inhoud van de site.  
Vervolgens zijn er veel bezoekjes naar facebook via onze site. 
 

7. Begroting 2019. 
Voor de meerjarenraming zijn een aantal aanvragen in samenwerking met de 
bosbegeleidingsgroep ingediend.  Niet alle aanvragen zijn gehonoreerd dit is vooral 
veroorzaakt door de zware last die het WMO dossier legde op de gemeentelijke begroting. 
Er zijn desondanks door het bestuur extra middelen vrijgemaakt voor natuur en landschap. 

mailto:bosennatuurede@ede.nl
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Structureel komen er geld vrij voor het onderhoud van de uitbreiding van de recreatieve 
voorzieningen en voor het beheer van de natuur terreinen. Voor prunus bestrijding komt er 
voorlopig geen extra geld vrij. Wel is er een meevaller bij de aanbesteding van de 
prunusbestrijding waardoor de noodzaak voor extra geld op de korte termijn mee valt. Het 
lanenherstelplan wordt doorgeschoven tot 2020. Ook wordt er geld vrijgemaakt om vanaf 
2020 te starten met een nieuwe visie op het bos en natuur beleid/beheer. Dit ter 
vervanging van het huidige bosbeheerplan dat een doorlooptijd heeft tot 2022. 
 

8. Systeemherstel verzuurde bodem. 
Het voorstel is om op middelgrote schaal te bekalken. Hiervoor kan steenmeel of gemalen 
schelpen gebruikt worden. Dit geeft een slow release en legt op relatief korte termijn de 
vrije aluminium vast. Viathou vraagt hoe om te gaan met het wegnemen van de oorzaken. 
Door de depositie vormt zich een dikke algenlaag in het bos, met name op de paden.  
Een snelle conclusie is dat wij de oorzaken hier aan tafel niet kunnen wegnemen.  
Enige discussie ontstaat en wordt afgesloten met een oproep van Herman Pieter om 
rationeel met de zaak om te gaan en niet emotioneel. We doen wat we kunnen en dat is 
een start maken met bekalken. 
 

9. Interactieve sessie zonering. 
De dag wordt over enkele maanden gehouden. Er ligt een verzoek om datumprikken bij de 
raad. 
 

10. Stand van zaken rond recreatieve routes. 
Jochem heeft contact gehad met Lisanne en Zehra. Er zijn geen noemenswaardige 
meldingen. 
 

11. Toekomstvisie Kernhem. 
Ook voor dit punt zou Suzette het woord voeren. Wim K geeft een kort verslag.  
Het is een goed bezochte avond geweest. Er zijn goede en leuken werksessies gehouden. 
Op 17 december is er een vervolg en in het voorjaar gaat er men naar de raad. 
 

12. Antwoorden op adviezen 7 en 8. 
Voorstellen zijn door BenW behandeld en in concept aangeleverd, de ondertekende 
antwoorden worden nagezonden. 
 

13. Voorstel vergaderdata 2019. 
De door Evert voorgestelde data worden in ieders agenda genoteerd. Wim A zal kijken of er 
een kamer vrij is op deze data. Te weten #52, 29-01; #53, 12-03; #54, 23-04; #55, 18-06; 
#56, 20-08; #57, 22-10; #58, 10-12. 
 

14. Volgende vergadering. 
Vergadering # 52 zal plaatsvinden op 29 januari 2019 in kamer A403 in het raadhuis. 
 

15. Rondvraag en sluiting. 

Geen maakt ons er op attent dat  de Bruutspraak Ede vanaf heden onderdeel is van het 

immaterieel erfgoed. Zie https://edestad.nl/lokaal/buurtspraak-behoort-tot-inventaris-

immaterieel-erfgoed-nederland-525591 
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