Vergadering # 56 Bosraad Ede
22-10-2019

19.30 uur

Raadhuis A 403

Aanwezig:

Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Dick Spijker, Marlies Sanders,
Jan van den Born, Suzette Stumpel, Marcel Baartmans, Wim Kuster, Geen Broere,
Judith Klostermann.

Afwezig:

Ben C olenbrander, Pouw Jongbloed, Maarten Zijp, Jochem van Gooswilligen,
Kasper Cornelissen, Adri Reijneveld, Rob Boks, Nicoline van den Berg, Jeannet
Hubbeling, Wim Appelman.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Evert opent de vergadering. In verband met de ziekte van de secretaris heeft hij zelf de
agenda met stukken rondgestuurd en zal hij ook de notulen verzorgen. Evert is vorige week
op ziekenbezoek bij Wim A geweest, die allen hartelijk groet. De komende weken zal hij
geleidelijk aan zijn werkzaamheden weer oppakken, waaronder het secretariaat van de
Bosraad Ede. Suzette verzorgt ter plaatse een beterschapskaart voor Wim A, die na afloop
van de vergadering bij hem thuis zal worden bezorgd.

Naar aanleiding van de problemen met het ontvangen van de e-mails van de Bosraad Ede
beveelt de webmaster Dick aan om vanuit de website een forward in te stellen, niet alleen
naar de secretaris maar ook naar de voorzitter. Dick heeft ook reeds met Kasper geoefend
in zijn rol als reserve webmaster.

Van het merendeel van de afwezigen is bericht van verhindering ontvangen. De aanwezigen
vragen Evert om een geactualiseerd overzicht van de opkomst bij onze vergaderingen rond
te sturen. De agenda wordt tenslotte conform het concept vastgesteld.

2. Verslag van de vorige vergadering # 55 dd 18-06-2019.
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Punt 3. Naar aanleiding van het besluit om uit budgetoverwegingen de fietspaden in bos en
natuur weer in asfalt uit te voeren, in plaats van beton, beveelt de Bosraad aan om de
kosten van meerjarig onderhoud bij de afweging te betrekken, waardoor beton niet alleen
kwalitatief maar ook budgettair beter zal blijken te zijn (lange vs korte termijn).

Punt 6. Het bestuurlijk overleg met de wethouder kon recent niet doorgaan in verband met
een onverwachte begrafenis. Er komt een nieuwe afspraak.

Punt 8. Door het ontbreken van secretariaat en vergaderlocatie heeft Evert de geplande
vergadering op 20-08-2019 helaas moeten afblazen.

De notulen worden geheel conform het concept vastgesteld.

3. Mededelingen Jochem, Kasper en/of Rob.

Door de herfstvakantie is er geen lid van het bosbeheerteam als adviseur bij de vergadering
aanwezig. Derhalve geen mededelingen uit het veld.

4. Natuuropschoondag 11-10-2019.

Onze vaste gast Geen maakt melding van weer een zeer geslaagd festijn met 500
schoolkinderen en 65 begeleiders. 21 ton gesnipperd afval is uit de heide verwijderd.
Tevoren was in overleg met Krinkels, IVN en het bosbeheerteam een educatief pakket naar
de deelnemende scholen gezonden. Geen heeft de leden van de Bosraad wel gemist op de
Ginkel.

5. Bosverjonging.

In het bos van de gemeente Ede gaan veel sparren dood. De verjonging met gevarieerde
loofbomen is geboden. Voor de landelijke boomfeestdag op 14-03-2020 komt een van de
opstanden bij Otterlo in aanmerking voor 1.000 bomen loofhout. De voorbereidingen
worden door een werkgroep vanuit de Bosraad begeleid, waar ter vergadering Marlies, Jan,
Geen en Wim K zich aanmelden. Het voorstel komt in de volgende vergadering aan de orde.
Eigenlijk is de landelijke datum te laat in het seizoen.
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6. Bosbekalking.

Wim K meldt dat vanuit het Biodiversiteitsprogramma vergunning is aangevraagd bij de
Provincie. In verband met de Stikstofproblematiek wordt die niet onmiddellijk verleend.
Stadsecoloog Carlo van Rijswijk doet nu een pilot met langzame opstart van bekalking op de
Noord Ginkel. Dick maakt bezwaar tegen het beoogde gebruik van schelpengruis, omdat
daarvoor de zeebodem moet worden omgeploegd. Is het gebruik van eierschalen in deze
regio niet veel beter? Voor de volgende vergadering wordt Carlo uitgenodigd, die de
verschillende scenario’s en de pilot kan toelichten.

7. Gebiedsentree De Ginkel.

Wim K doet verslag van de initiatieffase, waarin Harrie Derks de verschillende
mogelijkheden heeft geïnventariseerd. De startnotitie is met de Provincie besproken en
gaat nu naar B&W. Ter vergadering laat Wim K het fraaie begeleidende filmpje van Luc
Enting zien. De film is binnenkort ook te zien op de website van de gemeente onder Ede in
Ontwikkeling. Judith vraagt speciale aandacht bij de gebiedsentree voor de
verkeersveiligheid. Herman Pieter geeft als suggestie mee om bij de ontwikkeling in te
zetten op het gebruik van elektrische tractoren, die zijn CO2 en N vrij. Verder vraagt hij wat
er gebeurt met de andere zienswijzen, die zijn ingediend. Wim K meldt dat die worden
meegenomen naar de definitiefase. Daarna komt pas de ontwerpfase.

8. Themabijeenkomst Zonering 05-09-2019.
Evert meldt dat het een heel geslaagde bijeenkomst was met grote opkomst vanuit
Gemeenteraad en College van B&W. Zowel het dringende vraagstuk van Zonering in bos en
natuur als de rol van de Bosraad Ede daarbij staan definitief op de agenda. Aangehecht een
kopie van zijn korte inleiding in Otterlo.

Borgman Beheer Advies heeft het verslag van de bijeenkomst gereed. Wim K zal een link
naar het verslag verzorgen.

9. Zonering Provincie en Gemeente.
Het onderzoek van SOVON naar de 7 bedreigde vogelsoorten is afgerond. Er komt een brief
van de Provincie met voorstel voor maatregelen. Judith pleit ervoor, dat de betrokken
gemeentes en hun burgers prudent worden geïnformeerd en wijst op de stijging van de
aanrijdingen met wild op de Veluwe. Herman Pieter vraagt of het mogelijk is om de beide
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filmpjes van Luc Enting (Punt 8 Zonering en punt 7 Gebiedsentree) te combineren tot een
laagdrempelige communicatie met de burgerij en herhaalt zijn voorstel voor het
ontwikkelen van een Ede-norm voor inrichting en beheer van bos en natuur.

10. Nota biodiversiteit.

In de vorige vergadering is de nota uitgereikt en in het bestuurlijk overleg met de
wethouder zijn we verzocht om een reflectie op dit plan. Suzette heeft per e-mail al
commentaar geleverd. De overige leden worden verzocht om desgewenst hun commentaar
vóór 15/11 naar Evert te sturen, die dat zal samenvoegen tot een concept-reactie. De nota
is ook te zien bij Ede in Ontwikkeling, heeft een budget voor twee jaar meegekregen, wat
onvoldoende lijkt om de doelen te realiseren. Het zal structureel in de gemeentebegroting
moeten komen, met de kwantiteit en kwaliteit die dit aandachtsgebied verdient. In de
volgende vergadering zal onze concept-reactie voorliggen en kunnen we Carlo daar ook
naar bevragen.

11. Visie Landgoed Kernhem.

Het stuk is reeds oordeelsvormend in de Gemeenteraad geweest en komt er 14-11-2019 ter
besluitvorming. Suzette, die aan de visievorming heeft deelgenomen, beveelt aan ons ter
zake te conformeren.
12. Procesvoorstel “Naar een nieuw plan”.

Het stuk van Wim K is onder embargo aan de leden van de Bosraad verstrekt. Het betreft de
initiatieffase om tot een nieuw Bos- en natuurbeheerplan voor de gemeente Ede te komen.
Waar het oude plan in 2022 expireert, hebben we nog 1,5 jaar om tijdig ook in de
begotingsbehandeling 2021 meegenomen te kunnen worden. Afgesproken wordt dat alle
aan- en afwezigen commentaar op het procesvoorstel kunnen indienen bij Wim K, ook vóór
15-11-2019.

Marcel pleit ervoor om het vraagstuk van zonering (zie de agendapunten 8 en 9) ook al in
de initiatieffase centraal te stellen. Suzette meldt dat deze gefaseerde aanpak ook al met
succes bij de visieontwikkeling Kernhem is gebruikt. Evert vraagt speciale aandacht voor de
burgerparticipatie bij het ontwikkelen van een nieuw beheerplan; de aanpak met 5
werkgroepen heeft in 2008/9 heel goed gewerkt. Herman Pieter vraagt om expliciete
vermelding van de Ede-norm en dringt er op aan dat voor de planvorming het GIS
onberispelijk moet werken.
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13. Cursus bodembiologie.

Deze wordt op drie maandagochtenden gegeven: 28-10, 11 en 25-11-2019. Wim K zal
Suzette, Herman Pieter, Evert en Geen opgeven. Is ook een mooie start voor het nieuwe
beheerplan. Geen wijst ook op de cursusochtenden voor vrijwilligers op 01 en 29-11-2019 in
het Natuurcentrum.

14. Vergaderdata 2020.

De voorgestelde data worden geaccordeerd:
# 58 op 28-01, # 59 op 10-03, # 60 op 21-04, # 61 op 23-06, # 62 op 08-09, # 63 op 27-10 en
# 64 op 15-12.

15. Volgende vergadering.

# 57 wordt gehouden op 10-12-2019.

16. Rondvraag en sluiting.

Dick vraagt naar de voortgang van het project vitale vakantieparken, waarin Ede met 12
andere gemeentes op de Veluwe samenwerkt. Welke effecten heeft dat op bos en natuur?
Wim K stuurt ons relevante stukken en het komt in de volgende vergadering op de agenda.

Judith vraagt waarom we stukken hei niet weer bos laten worden om de verzuring tegen te
gaan. Afgezien van de effecten op de biodiversiteit lijkt het beter om het stikstofprobleem
bij de bronnen aan te pakken.

Herman Pieter vraagt of er ook schadelijke effecten voor bos en natuur zijn te verwachten
door de begrotingsperikelen van de gemeente.

Om 21.25 sluit Evert de vergadering en dankt iedereen voor de goede inhoudelijke inbreng.
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Ad agendapunt 8

Inleiding Themabijeenkomst Zonering 05-09-2019
In 2008 en 2009 is het huidige bosbeheerplan opgesteld. Vijf werkgroepen van betrokken
burgers zijn daarmee hard aan het werk geweest. Het is daarmee het meest participatieve
bosbeheerplan van Nederland geworden. Ik denk dat u niet dagelijks in ons Bosbeheerplan
2010 – 2022 leest, maar graag wil ik het nogmaals warm in uw belangstelling aanbevelen.
De gemeente Ede is met de Top 10 maatregelen van het beheerplan hard aan het werk gegaan.
De medewerkers van het bosbeheerteam, onder leiding van de huidige Wijkbeheerder Bos en
Natuur, Jochem van Gooswilligen, verdienen hiervoor veel waardering. Maar er is nog steeds
veel te doen!
Ede is op de lijn van burgerparticipatie heel goed verder gegaan, door na de vaststelling van het
plan in 2010 een groep van burgers in stand te houden, die het College van Burgemeester en
Wethouders gevraagd en ongevraagd advies geven over Bos en Natuur in Ede. In oktober 2010
is deze begeleidingsgroep geïnstalleerd. De hier aanwezige leden zijn er vanaf het begin bij.
We hebben tot dusverre 8 indringende adviezen aan het College uitgebracht, vergaderen zo’n 6
keer per jaar en gaan de laatste vrijdag van de maand op veldexcursie onder leiding van
Jochem. Aan onze vergaderingen neemt ook Wim Kuster deel, adviseur Natuur en Landschap
van de gemeente. Twee keer per jaar hebben we bestuurlijk overleg met de wethouder,
Willemien Vreugdenhil.
De gemeente Ede heeft veel bos en heide in haar bezit: in totaal 2.461 hectare. Hiermee
hebben we het meeste bos van alle gemeenten in Nederland. We vinden het belangrijk dat Ede
een groene gemeente blijft en dat iedereen kan genieten van de mooie natuur. Daarom kiezen
we voor duurzaam en gevarieerd bosbeheer. Het is een bewuste keuze om zelf boseigenaar te
blijven. We hebben binnen de gemeentegrenzen natuurlijk ook nog andere bosbeheerders:
Natuurmonumenten, Gelders Landschap en De Hoge Veluwe, om maar eens een paar hele
grote te noemen. Afstemming van beheermaatregelen op elkaar is een belangrijke taak voor de
toekomst.
Vroeger waren de bossen vooral belangrijk voor het hout. Nu heeft een bos ook andere
functies: bezoekers komen er graag ontspannen en het landschap heeft historische waarde. Het
bos is ook belangrijk voor de natuur op zich. Er leven veel verschillende planten en dieren.
Sommigen daarvan zijn zeldzaam en beschermd. Het recente programma Biodiversiteit “Samen
sterker met Natuur” gaat daar uitgebreid op in.
Als groep vinden het ook heel belangrijk om de effectiviteit van onze burgerparticipatie
periodiek te evalueren. In 2014 hebben wij ons verdiept in de sterke en zwakke punten van de
toenmalige Begeleidingsgroep Bosbeheerplan. Ook de kansen en bedreigingen in de
samenwerking met het bestuur van de Gemeente zijn toen bezien. Het eindresultaat van deze
zelfevaluatie is kernachtig vastgelegd in onze visie voor het bosbeheer 2015-2016. U kunt deze
pagina op onze website inzien: www.bosraadede.nl.
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Tijdens de jaarlijkse bosdag op 8 juli 2016 hebben George Borgman en ik uiteengezet wat er tot
nu toe is bereikt en wat de plannen van de begeleidingsgroep voor de komende jaren zijn. Ook
die ‘pitch’ is op de website te zien en te horen. Op de recente bosdag heeft Wim Kuster u al
eerste gedachten laten zien voor de gebiedsentree op de Ginkel, een ontwikkeling waar wij ook
graag aan bij willen dragen.
Eind 2016, halverwege de looptijd van het Bosbeheerplan 2010-2022, zijn ook met leden van de
Gemeenteraad en het College in een Tussenevaluatie onze toekomstplannen en de
samenwerking met het bestuur van de Gemeente Ede bezien. Die middag in het Edese bos lijkt
op wat we vandaag verder gaan verdiepen. De resultaten van de tussenevaluatie 2016 staan
ook op de website.
In het verlengde van genoemde evaluaties in eigen kring en met het bestuur van de gemeente
Ede wilden wij het functioneren van de vroegere Begeleidingsgroep nadrukkelijk versterken.
Naar analogie van de Dorpsraden in de verschillende kernen van de gemeente, zijn wij voor het
grote gebied van Bos en Natuur in Ede dan ook uitgegroeid tot wat nu nu noemen de Bosraad
Ede.
We willen ook het volgende beheerplan, met de looptijd 2022 tot 2034, gaan voorbereiden en
wij denken dat heel veel beheeraspecten samenhangen met zonering. Dus fantastisch dat we
daar vandaag met elkaar mee aan de slag kunnen gaan, interactief en verkennend, zoals onze
dagvoorzitter Jeroen Oorschot in de uitnodiging schreef.
Natuurlijk betreft Zonering enerzijds het opdelen van natuurgebieden in delen die algemeen
toegankelijk zijn, tot gedeeltes die afgesloten zijn voor het publiek, zoals rustgebieden voor het
wild, en anderzijds het zoveel als mogelijk scheiden van gebruikers, zodat loslopende honden
geen ruiters aanvallen, mountainbikers en wandelaars elkaar niet in de weg fietsen en lopen.
Maar dat dit onderwerp toch meer betreft dan dat, zal nu blijken uit de prachtige film van Luc
Enting en de inhoudelijke bespreking van het soortenherstelprogramma door Suzette Stumpel.
Na een verkwikkende maaltijd gaan we straks dan het veld in en tenslotte zelf ook nog aan het
schetsen.
Ik wens ons allen een hele nuttige, maar ook plezierige themabijeenkomst toe en wil u nu al
voor uw bijdrage hartelijk dankzeggen.
Evert van Amerongen, voorzitter Bosraad Ede.
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