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Vergadering # 55 Bosraad Ede 
 

18-06-2019    19.30 uur   Raadhuis A 403 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben C 

olenbrander, Suzette Stumpel, Maarten Zijp, Wim Kuster, Jochem van 
Gooswilligen, Kasper Cornelissen, Adri Reijneveld, Geen Broere, Jeannet 
Hubbeling, Judith Klostermann, Milas van Leest, Wim Appelman. 

Afwezig:  Dick Spijker, Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Rob Boks, Nicoline van den Berg, 
Marcel Baartmans. 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering en vanwege de nieuwe gasten volgt een korte voorstelronde. 
Punt 4 op de agenda: 13 september moet zijn 12 september.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 54 dd 23-04-2019. 
Punt 4, Suzette wil graag weten wat er met het rapport van Martijn gaat gebeuren, Jochem 
geeft aan dat de aanbevelingen in het beheer worden meegenomen, concrete punten zijn 
nog niet te noemen. Door de ontwikkelingen in de natuur, bijvoorbeeld sterfte van fijnspar, 
komt een deel van de gewenste bosverjonging op natuurlijke wijze tot stand. 
Punt 5, via de mail laat Dick weten dat hij geen reacties heeft gekregen op zijn oproep om 
de site te bekijken en de persoonlijke informatie van de leden aan te vullen of te wijzigen. 
Kasper heeft zich opgeworpen om reserve webmaster te worden, waarvoor dank. 
Punt 6, geen nieuws over de recreatieve routes. 
Punt 7, in de volgende vergadering zal Wim Kuster meer vertellen over de gebiedsentree. 
 

3. Mededelingen Jochem en Wim Kuster. 

Het fietspad aan de Kruislaan is gerealiseerd en opgeleverd. Het is vooralsnog het laatste 
fietspad dat in beton uitgevoerd wordt. Vanwege de temporisering van budgetten worden 
in de toekomst fietspaden in het bos weer in asfalt uitgevoerd.  
De fietspaden Westerrode en Planken Wambuisweg zullen met asfalt overlaagd worden.  
Dit is een tijdelijke oplossing om de levensduur met 5 a 10 jaar te verlengen.  
De bosploeg van de Gemeente is op bezoek geweest bij de Harderwijker kalkproef, in het 
gemeentebos van Harderwijk. In deze proef zijn 30 jaar geleden experimenten met het 
bekalken van bosgebieden uitgevoerd. De resultaten van deze experimenten dienen als 
bron van informatie voor de bosbekalking die we in Ede willen gaan toepassen. 
In Harderwijk zijn we door oud beheerder Roel Jansen rondgeleid. Hij begeleidde indertijd 
ook de uitvoering van de kalkproeven. Het bezoek heeft vooral geleid tot meer inzicht in de 
ontwikkeling van bossen, bij het bekalken met verschillende hoeveelheden. Daarnaast meer 
inzicht in de praktische uitvoering van bekalking.  
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Op korte termijn start aannemer Krinkels met een grotere onderhoudsklus in het bos.  
Dit betreft het nalopen van eerder afgezaagde Amerikaanse vogelkers. De kaart van de 
vakken die gedaan worden wordt op het scherm aan de Bosraad getoond.  
 

4. Voorbereidingen themadag zonering 12 september. 
Borgman helpt met de organisatie, vooralsnog hebben we een uur om onze zaak toe te 
lichten. Het liefst gaan we met de hele raad naar buiten, maar dat gaat niet in een uur. 
Wim K laat in een presentatie zien wat wij willen presenteren, deze is aan het verslag 
toegevoegd. Wim en Jochem praten mee met de provincie als het gaat om zonering.  
De provincie zet in op recreatie omdat dit het punt is waar zij de meeste invloed hebben.  
80% van het natuurareaal is in de gesprekken door eigenaren vertegenwoordigd. Er zijn 
factsheets gemaakt over de 7 vogelsoorten die verschillende typerende leefgebieden op de 
Veluwe vertegenwoordigen.  
Hoe gaan wij aanhaken bij dit proces? De algemene mening is dat een uur veel te weinig is. 
Het heeft een half jaar gekost om dit uur tijd van de raad te krijgen, dit geeft wel aan dat 
het zeer moeilijk is om de hele raad bij elkaar te krijgen voor onze zaak. Een van de 
mogelijkheden is dat wij de raad voeren met een stuk basiskennis over dit onderwerp, 
hiervoor het uur op 12 september gebruiken en daarna de groene vertegenwoordigers van 
elke partij bij elkaar roepen. Met deze groene vertegenwoordigers gaan we dan naar buiten 
om ter plaatse het belang van een goede zonering onder de aandacht te brengen. Deze 
groene vertegenwoordigers zullen dit dan in hun partij op de agenda moeten zetten. Door 
deze excursies een aantal malen te herhalen, hopen we onze boodschap goed uit te dragen.  
Wim en Jochem komen de volgende vergadering met een voorstel. 

N.B. na de vergadering is vernomen dat de themabijeenkomst met College en Gemeenteraad 
zal worden gehouden op 5 september 2019, van 16.30 tot 20.30. 

 
5. Verslag vrijwilligersnetwerk. 

De Buurt Veldhuizen en de organisatie van de natuuropschoondag is mensen aan het 
werven die de opleidingen willen volgen, zie hiervoor ook eerder verslagen van de Bosraad. 
Op 28 juni is er een bijeenkomst over biodiversiteit. Een kleine maar enthousiaste groep 
neemt hier aan deel. Jochem bekijkt of er een combi te maken is met de excursie van de 
Bosraad die dag. Verdere info volgt over de app. Het informatie traject dat aannemer 
Krinkels is gestart is positief ontvangen.  
 

6. Bestuurlijk overleg. 
Herman Pieter, Evert en Wim K zijn bij de wethouder geweest voor het halfjaarlijks 
bestuurlijk overleg. Herman Pieter vertelt dat men keurig werd ontvangen, maar dat hij 
meer van de praktische zaken is. Willemien wil graag met ons verder en heeft een ingang 
gegeven tot eem nieuw reglement. 
Wim verwacht hier een werkbare vorm gevonden te hebben. Deze werkwijze en status van 
de Bosraad vraag wel meer tijdsbesteding van de leden. Hieronder een beknopt verslag van 
Wim en Evert: 

- De Bosraad wordt uitgenodigd/op de hoogte gebracht voor gemeentelijke bijeenkomsten 
die voor hen interessant zijn om kennis van te nemen. Voorbeelden zijn zonering en 
omgevingswet.  
- De nota biodiversiteit wordt ter vergadering uitgereikt aan de leden van de Bosraad, de 
wethouder vraagt de leden dit te lezen, het plan is een opsomming van allerlei initiatieven 
om de biodiversiteit te verbeteren binnen de cirkel van invloed van de gemeente Ede.  
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- De Bosraad wordt op de hoogte gebracht van het lopende proces om tot een visie voor 
het landgoed Kernhem te komen, de wethouder wil graag dat de leden kennis nemen van 
dit proces ze ziet dit als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.  
- De Bosraad wordt nauw betrokken bij het opstellen van een nieuw bosbeheerplan.  
- De Bosraad gaat de komende tijd nadenken over haar eigen rol/mandaat en dat in een 
aangepast statuut vastleggen. 
- De Bosraad gaat de komende weken aan de slag met een van de thema’s, zonering.  
- Na de zomer krijgen we een adviesvraag over landgoed Kernhem. 
- Voor de rol/mandaat verwijzen we naar de one-pager van januari 2015 en de 
tussenevaluatie. 
 

7. Voorbereiden volgende Bosbeheerplan. 
Welke werkvorm zoeken we? In kleine kring of in een brede inzet?  
Geen verwacht dat Willemien wil dat de andere organisaties betrokken worden.  
Suzette lijkt het prettig om breder in te zetten en deskundigen te betrekken. Vers bloed is in 
deze zeer welkom. 
Maarten vraagt om goed naar de evaluatie en tussenevaluatie te kijken en daarnaar te 
acteren. Herman Pieter zou graag de burgerij er bij betrekken, waarschuwt wel voor te veel 
invloed van groeperingen met eenzijdige meningen, bijvoorbeeld de horeca. Hij roept op 
om een evenwichtige vertegenwoordiging samen te stellen.  
Er zullen thema`s benoemd moeten worden, o.a. zonering, klimaat, biodiversiteit, verzuring 
enz enz. Jochem houdt hier al een lijst van bij.  
 

8. Volgende vergadering. 
Vergadering # 56 zal plaatsvinden op 20 augustus 2019 in kamer A 403 in het raadhuis. 
 

9. Rondvraag en sluiting. 

Suzette: de visie Kernhem is in afrondende fase. De werkgroep is akkoord met het concept 

en wordt naar de raad verzonden. Uit de groep wordt een aantal mensen gekozen voor de 

uitvoering. In de nieuwe omgevingswet krijgen landgoederen een zekere status. Hierdoor 

verbetert de situatie omdat het nu een samenraapsel is en wat rommelig. De stukken zijn al 

rondgestuurd, als je wilt reageren, doe dat dan binnen 14 dagen na deze vergadering direct 

naar Suzette. 

Zij roept ook op om ons als Bosraad beter te presenteren, zo waren wij niet aanwezig op de 

natuuropschoondag en de tuindag.  

Milas vraagt wie er belang heeft bij wolven en hem wil helpen met zijn onderzoek, via de 

secretaris wordt deze vraag via mail rondgestuurd.  

Evert sluit de vergadering om 21:48 


