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Vergadering # 58 Bosraad Ede 
 

28-01-2020    19.30 uur   Raadhuis A 403 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben  

C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Maarten Zijp,  Geen Broere, 
Dick Spijker, Wim Kuster, Marcel Baartmans, Sanne Bastin, Hêlène Hullegie, 
Judith Klostermann, Jeannet Hubbeling, Marieke Fokkert, Gabrielle Hazeleger, 
Katinka van den Steen, Nellie Zijm, Bart Brunekreeft, Pieter Gerard van den Berg, 
Siep van de Dijk en Wim Appelman. 

Afwezig:  Pouw Jongbloed, Jochem van Gooswilligen, Kasper Cornelissen, Rob Boks, 
Nicoline van den Berg, John Smits, Ditta van Gaalen. 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering om 19.30 uur en met een zeer volle zaal en nieuwe gezichten 
volgt een korte voorstelronde. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 57 dd 10-12-2019. 
Punt 3 houtverkoop.  
Het bos aan de Peteweg wordt na de uitdunning als chaos ervaren. Een collega van Jochem 
is bezig deze opmerking te verwerken. Er is al intensief contact geweest met Jochem over 
dit onderwerp. 
Punt 4 bosverjonging. 
Hier is wat onduidelijkheid ontstaan, Wim K roept de groep bij elkaar. 
Punt 5 bosbekalking. 
Dick geeft een voorzet voor dit vergaderpunt dat de volgende keer op de agenda komt. 
Wim Kuster adviseert Dick contact op te nemen met Carlo van Rijswijk, de gemeentelijk 
ecoloog die zich met dit onderwerp bezig houdt.   
Punt 13 cursus bodembiologie. 
Er komt een terugkomdag, meer info volgt tzt. 
 

3. Mededelingen Wim K. 
19-1 is de natuurwerkgroep bos en heide gestart. Elke vrijdagochtend starten de groepen 
op en rond de heide om in de natuur aan de slag te gaan.  
Over het levend landschap is eind februari een informatie avond.  
Met het IVN schoolproject wordt onderzoek gedaan naar een Veluws Dilemma. Dit jaar is 
het dilemma: Ede heeft veel terreinen die geschikt zijn voor de ringslang; waarom leeft hij 
hier dan niet? Aan het eind van het project volgt een presentatie in het raadhuis.  
Deze vinden plaats op 17-3 en 15-4. 
Er is vanuit het college geld beschikbaar gekomen voor maatregelen rond de negatieve 
effecten van stikstof. 
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Dit geld wordt op korte termijn ingezet om het mierenreservaat in het Bennekomst bos te 
realiseren. Dit is het werkgebied van de vrijwilligersgroep Arocha.  
Er is extra onderhoud op Vlinderdas in de nazorg van de Prunus. 
In Harskamp worden op de RWZI (Riool Water Zuiverings Installatie) kansen voor de natuur 
benut in combinatie met de bijenvereniging aldaar. 
 

4. Gebiedsentree. 
Het initiatiefplan is in het college geweest, dit via een definitiefase naar een 
programmaplan, dat voor de raad gepresenteerd gaat worden.  
In december is er een startavond met bijna alle belanghebbenden geweest. Er zijn 12 
projectgroepen gestart waarvan diverse groepen een vertegenwoordiging van de Bosraad in 
zich hebben. In de komende periode worden de projecten gedefinieerd. Dan is er een 
stopmoment om de kosten per project in beeld te brengen.  
Lichtvervuiling wordt in combinatie met veiligheid waar van toepassing meegenomen.  
 

5. Natura 2000 beheerplan. 
Het plan is vorig jaar door de provincie vastgesteld. Het is een goede basis, maar niet 
voldoende voor het soortenherstel. De programma’s voor soortenherstel worden 
ontwikkeld. De Veluwe brede zonering past hier goed in.  
De programma’s zijn: monitoring, Vennen/Venen, Heide/Stuifzand, Bos, Beken en Zonering. 
Recreatiezonering wordt in navolging van een pilot op de noordveluwe over de rest van de 
Veluwe uitgerold. 
Input vooraf is zeer gewenst, Wim Kuster en zijn team zit er boven op. De gemeente is een 
tussenschakel als het gaat om de communicatie naar de bevolking en belanghebbenden. 
Plannen als de gebiedsentree zijn zeer belangrijke en invloedrijke input. 
 

6. Recreatieve routes. 
Marieke geeft uitleg over de voorgeschiedenis en stand van zaken over de routes in het 
algemeen. Er is rond de 700 km aan wandelroutes. Binnenkort wordt er een keuze gemaakt 
welke routes gehandhaafd blijven, hierbij worden de gebiedsentree en highlights in de 
gebieden meegenomen, evenals de lange afstands wandeling (LAW). Net als de andere 
routes zal gebruik gemaakt gaan worden van het knooppuntensysteem. In Hoenderloo ligt 
al een dergelijke route en hier werkt het goed. Er is samenwerking gezocht met 
Veluwezoom, landmark, het verhaal van Ede, 75 jaar bevrijding (speciale app met 
interessepunten) en de ontwikkeling van de gebiedsentree.   
De wandelroutes worden nu in beeld gebracht en moeten op vergelijkbare wijze als de 
ruiter en mtb routes opgenomen worden in de zonering. Net als bij de andere routes is het 
de bedoeling dat er een netwerk van vrijwilligers opgestart wordt dat de routes gaat 
onderhouden, in samenwerking met de terreinbeheerder. Het concept plan zal met de 
bosraad gedeeld worden als het klaar is.  
De mtb route Ede heeft een prijs voor de beste nieuwe route gekregen. In Otterlo en 
Lunteren zijn de mbt routes nog in ontwikkeling, maar door problemen met o.a. stikstof is 
hier vertraging opgelopen. In Ede worden een aantal veranderingen nog doorgevoerd. 
Gebruikers komen elkaar tegen. Door het gebruik van de routes zijn gebruikers beter 
zichtbaar en vaker in één deel van het bos aanwezig. Voor de realisering van de routes 
waren de gebruikers meer verspreid over het bos. Het is onvermijdelijk dat verschillende 
groepen gebruikers elkaar in het bos ontmoeten. 
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Om de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de mtb- en ruiterroutes, zijn 
bewonersavonden gehouden en aanwonenden, als dat noodzakelijk geacht werd, 
betrokken. Voor de vergunningen zijn in Ede Stad de aanvragen gepubliceerd geweest.  
Katinka woont naast het Roekelse bos, de komst van mtb routes was onbekend. Zij ervaart 
overlast van de mtb`ers als zij met haar paard in het bos rijdt. Voetgangers en fietsers 
mogen op alle paden, ruiters alleen op de ruiterroute. Zij verzoekt de mtb`ers te weren van 
de ruiterroutes.  
Onderdeel van een oplossing kan zijn om een 10 geboden bord bij de entrees te plaatsen. 
De borden voor de startlocaties  waarop onder andere vergelijkbare gedragsregels  zijn 
opgenomen zijn in productie. Men kan elkaar dan op deze borden wijzen. 
Om conflicten te voorkomen is wederzijds respect en begrip nodig. Een mtb’er weet over 
het algemeen niet hoe een paard reageert op een fietser en andersom. Hoe brengen wij 
deze groepen bij elkaar?  
De vraag die de bosraad aan Marieke stelt is: hoe organiseren wij dat de gebruikers zich aan 
‘hun’ pad houden? Met name lijkt het handig de erg drukke punten onder de loep te 
nemen.  
 

7. Communicatie met omwonenden. 
Bij de volgende vergadering staat dit onderwerp op de agenda. Judith licht toe wat de 
aanleiding is. (nb, in verband met de afwezigheid van Judith op raad # 59, zal dit 
agendapunt worden doorgeschoven naar raad # 60.) 
 

8. Volgende vergadering. 
Vergadering # 59 zal plaatsvinden op 10 maart 2020 in kamer A405 in het raadhuis. 
 

9. Rondvraag en sluiting. 

Jan: er is prunus gezaagd maar niet ingesmeerd, hoe zinvol is dit? 
Suzet: is er een tijdspad voor het nieuwe beheerplan? Wim K komt hier in de volgende 
vergadering op terug. 
Suzet: het biodiversiteits verhaal waarmee Marlies in de krant heeft gestaan is een goed 
stuk. Suggestie: neem de bodem mee zoals in de cursus is behandeld. 
Geen: er is een netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Ede op 19 maart. Dit gaat over 
natuurgebruik door het sociaal domein in Ede. Informatie bij Geen verkrijgbaar. 
 
 
Evert sluit de vergadering om 21.50.  

 
Onderwerpen voor de toekomst: 
- 
-  

 


