Vergadering # 52 Bosraad Ede
29-01-2019
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis A 403

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

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering om 19.30 en vanwege de nieuwe toehoorders volgt een korte
voorstelronde. Over de routes is geen nieuws.
2. Verslag van de vorige vergadering # 51 dd 11-12-2018.
Naar aanleiding van punt 10: de routes worden gedigitaliseerd en op later moment publiek
gemaakt.
3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster.
Er wordt geïnformeerd of er bij de startpunten van routes borden worden geplaatst met de
‘’10 geboden’’ die voor de route gelden.
Motie prunusbestrijding en heet water.
Er is een in de gemeenteraad unaniem een motie van de PvdA aangenomen (hierbij
aangehecht). Deze motie stelt budget beschikbaar voor het evalueren van de
prunusbestrijding. Daarnaast gaan we vooruit kijken of bestrijding ook in de toekomst nog
haalbaar is, ook in relatie tot de aanlevering van prunus houtchips aan de biomassa centrale
in Ede.
Aanleg mtb-routes.
De stand van zaken bij de mtb-routes is dat de Edese lus grotendeels is aangelegd. Dit is de
eerste van drie lussen waarin zich ook het zogenaamde kinderrondje bevind. Er zijn hier en
daar kleine wijzigingen in de route en de gemeente is in gesprek met de provincie om te
kijken hoe we hiermee omgaan in relatie tot de verleende vergunning.
Kritische prestatie indicatoren Krinkels.
Adri Reijneveld van aannemersbedrijf Krinkels sluit vandaag aan in de vergadering. Krinkels
heeft met de gemeente in de aanbesteding zogenaamde kritische prestatie indicatoren
(Kpi’s) afgesproken. Eén van deze afspraken heeft betrekking op burgerparticipatie. Uitleg
hierover volgt in volgende vergaderingen, voor nu komt Adri luisteren hoe het er in de
Bosraad aan toe gaat.
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Een andere Kpi heeft betrekking op het verbeteren van de corridor verbindingen op de
noord Ginkel, en het watersysteem in de landbouwenclave Ginkel. Twee groepen van vier
studenten hebben hiervoor onderzoeken uitgevoerd en voorstellen gedaan voor
verbetering. De onderzoeken zitten in de laatste fase en worden door Jochem met de
Bosraad gedeeld.
4. Besluit college B&W op ons zevende advies 03-11-2017 Aanpak Amerikaanse Vogelkers.
De meerderheid van de prunus in de omgeving is afkomstig uit Edese bossen. De Edese
bossen ‘besmetten’ de omgeving. Hiermee is de bestrijding door de gemeente van groot
belang. Met gemengde gevoelens neemt de groep de antwoorden op advies 7 door.
5. Besluit college B&W op ons achtste advies 02-02-2018 Recreatieve Routes.
1) dit antwoord wordt als teleurstellend ervaren. De Raad heeft onze groep immers in het
leven geroepen om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Kort gezegd luid dit antwoord:
bemoei je er niet mee.
2) beterschap wordt beloofd en dat stemt ons weer blij.
3) deze belofte is al eerder gedaan. Evert nodigt Zehra en Lisanne per mail uit voor de
volgende vergadering naar aanleiding van dit punt. Het zou erg fijn zijn als de kaarten zo
worden aangeleverd zodat ze in de geoviewer over elkaar gelegd kunnen worden.
4) de genoemde randvoorwaarden zijn voor ons hoofdvoorwaarden. Wij vinden dit een
positief antwoord. De groep blijft sceptisch over het inzetten van vrijwilligers om de
hoofdtaak van onderhoud uit te voeren. Onzes inziens zal de gemeente het grootste deel
van het onderhoud moeten uitvoeren. Dit kan op punten ondersteund worden door een
vrijwilligersgroep. Voor de ATB routes ligt dat anders omdat de doelgroep heel anders is, en
het onderhoud van de paden een heel ander regime vraagt.
Voor ons staat de professionele aanpak voorop. Een suggestie wordt gedaan om een
overkoepelende groep te vormen om hier voor alle routes onderhoud te plegen. Hiermee
wordt bedoeld dat niet per route een groep het onderhoud gedaan wordt, maar door één
groep alle onderhoud. Hiermee wordt tevens een ander punt dat de wethouder belangrijk
vindt bevorderd, te weten het verbinden van de verschillende groepen die een gebied
gebruiken.
6. Vaststellen datum themadag zonering met Borgman Beheer Advies.
Wim Kuster heeft de griffie verzocht een datum te prikken. Zij zijn aan het zoeken, zodra
deze bekend is, zal Wim A ze verspreiden onder de leden. Het voorjaar zou onzes inziens
een zeer geschikt moment zijn. Het opstarten van het tot stand komen van het volgende
beheerplan is mede afhankelijk van de uitkomst van deze themadag.
Een vertegenwoordiger van de Gemeenteraad in ons midden spreekt de wens uit de
themadag in het voorjaar te houden.
7. Korte impressie van Gebiedsentree de Ginkel.
Wim Kuster geeft een presentatie over de plannen die groeien rond de gebiedsentree. In
het gebied rond de Ginkelse Hei liggen meerdere recreatieve elementen die samen invulling
kunnen geven aan een recreatieve poort van Ede naar de Veluwe. Ook heeft het gebied te
maken met een spanningsveld tussen natuur, recreatie en landbouw.
In een gebiedsvisie worden de kansen en knelpunten in kaart gebracht en tot een integraal
plan uitgewerkt, om een recreatieve poort te creëren voor Ede.
Na goedkeuring van het plan volgt de uitvoering.
De gemeente Ede bestaat voor een groot deel uit uitgestrekte heidevelden en bossen.
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Het Natura 2000-gebied is rijk aan buitengewone omgevingskwaliteiten en waarden.
Veel van die waarden, zoals het natuurlijke watersysteem, de ecologie en de archeologie
zijn kwetsbaar en staan onder druk door onder meer een groeiende recreatie en toerisme
op en rondom de Ginkelse en de Eder Heide. Naast de toeristisch-recreatieve functie biedt
het gebied plaats aan een militair oefenterrein en de landbouwenclave De Ginkel met – in
historische samenhang met de heide – een aantal boerenerven en landerijen. De drukke
provinciale weg N224 snijdt de heidevelden doormidden. Door intensivering van het
gebruik van het gebied neemt de druk op de omgevingskwaliteiten toe.
Om de uiteenlopende functies in evenwicht te brengen, stelt de gemeente in nauwe
samenwerking met de gebruikers een toekomstbestendig ruimtelijk ontwikkelraamwerk op.
Dit raamwerk moet ervoor zorgen dat er volop ruimte blijft voor recreatie en toerisme, de
natuurlijke en cultuurhistorische waarden beter beleefbaar worden gemaakt en deze
waarden bovendien beter worden beschermd. Het ontwikkelingsraamwerk gebiedsentree
Zuidwest- Veluwe, zal in het voorjaar van 2019 aan de raad worden voorgelegd.

3

8. Voortgang Begeleidingsgroep als Bosraad Ede.
Wim Kuster heeft met Wethouder Vreugdenhil gesproken. Haar voorstel is om 2 maal per
jaar een bestuurlijk overleg te houden. Voor de Bosraad is de
rolneming/representatie/mandaat/reikwijdte/taakopvatting geen punt van discussie.
Uit de onepager (januari 2015) en de Tussenevaluatie 2016 (met leden van College en
Gemeenteraad) blijkt onzes inziens zeer duidelijk welke dat zijn.
9. Aanpassen reglement Bosraad Ede.
Dit zal volgen na uitwerking van bovenstaand punt 8.
10. Voorbereiding volgend bosbeheerplan Gemeente Ede 2022-2034.
Dit punt zullen we volgende vergadering wederom agenderen.
11. Bijeenkomst groen Wageningen.
Het was een gemengd gezelschap en er is voornamelijk kennis gemaakt. Suzette vraagt zich
af of hier iets uit geboren gaat worden. Wim Kuster is bezig een platform op te zetten. Zie
het verslag van de vorige vergadering. Wij sluiten graag aan. In juni wordt een eerste dag
gehouden met het thema hooilanden. Het is de bedoeling elk jaar een andere groep naar
voren te halen, bijvoorbeeld landgoederen, houtwallen, enz.
12. Vaststellen vergaderdata 2019.
De voorgestelde data blijven staan. Wim A meldt zich af voor de vergadering van augustus,
Herman Pieter wil het notuleren overnemen.
13. Volgende vergadering.
Vergadering # 53 zal plaatsvinden op 12 maart 2019 in kamer A 403 in het raadhuis.
14. Rondvraag en sluiting.
Herman-Pieter vraagt of we kunnen worden bijgepraat over kalk, met name een benadering
vanuit een andere invalshoek is gewenst. Dit zal de volgende keer op de agenda staan.
Suzette meldt dat er een nieuwe bijeenkomst wordt gehouden over Kernhem waarin de
voorlopige plannen aan de raad voorgelegd worden.
Dit heeft plaats komende donderdag om 16.00 uur.
Vanwege de uitgebreide presentatie over de gebiedsentree zijn we 15 minuten uitgelopen.
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