Vergadering # 59 Bosraad Ede
10-3-2020
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis A 405

Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben
C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Maarten Zijp, Jochem van
Gooswilligen, Geen Broere, Dick Spijker, Wim Kuster, Kasper Cornelissen, Sanne
Bastin, Hêlène Hullegie, Ditta van Gaalen, Jeannet Hubbeling, Katinka van der
Steen, Siep van de Dijk, Hans van Nieuwenhoven, Maarten Hek, Jaco van de
Gaast, Jannie Levalier, Sjoerd Bakker, Bob van Doorn, Irene Schreuder, Hans
Schreuder en Wim Appelman.
Pouw Jongbloed, Marcel Baartmans, Rob Boks, Nicoline van den Berg, John
Smits, Judith Klostermann.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent om 19:30 de vergadering en stelt met instemming van de vergadering de
agenda vast met inpassing van punt 3a bekalking en een toevoeging bij punt 7
voorbereiding bestuurlijk overleg.
2. Verslag van de vorige vergadering # 58 dd 28-01-2020.
Met enkele wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.
3. Mededelingen Jochem.
Nieuw bestek.
De gemeente is gestart met een nieuwe aanbesteding voor het onderhoudsbestek van de
bosgebieden. Dit betekent dat het huidige contract niet verlengd wordt. Hiermee nemen
we na twee jaar afscheid van aannemer Krinkels en gaan we op zoek naar een nieuwe partij
voor het bosonderhoud.
Prunusbestrijding en houtoogst.
Beide grote werken in het bos bevinden zich in de afrondende fase voor dit seizoen.
Voor de houtoogst geldt dat al het hout dat aan de weg staat opgestapeld de komende
periode zal worden afgevoerd.
Van de prunusbestrijding staat er aan de Koeweg in Otterlo nog een stapel hout aan de weg
die versnipperd moet worden. De werkzaamheden ín de bosvakken zijn dit seizoen ook voor
dit project afgerond.
Excursies.
Als het weer iets warmer wordt zal Jochem de maandelijkse excursies weer opstarten.
Mededelingen hierover via de bosexcursie app groep.
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3a. Bosbekalking
Dick zet uiteen hoe zijn visie is op de methoden die de gemeente op het oog heeft om een
proef te starten voor het bekalken van de bossen. In het verleden heeft Arnold van de Burg
de Bosraad overtuigd van het nut van bekalking van de bossen. Carlo van Rijswijk heeft een
toelichting gegeven op het plan om dit te realiseren. Dick heeft aangegeven het niet eens te
zijn met deze methode in verband met ongewenste schelpenwinning. Het maken van een
afspraak met Carlo en Arnold bleek lastig. Dick wil ook iets doen aan het herstel van het
bos, maar wil niet dat andere natuurgebieden hiervoor beschadigd worden. Een SKAL
certificering is voor schelpen niet van toepassing, om dat SKAL over levensmiddelen gaat.
Volgens het verhaal van Carlo is de winning een duurzaam proces. Dick is het hier niet mee
eens. Schelpenbanken hebben meer waarden dan alleen ecologische. Diverse
natuurverenigingen zijn tegen het gebruik van schelpen. De samenstelling van het mengsel
is volgens Dick niet het goede. Hij is erg in verwarring door het verspreiden van steenmeel
door de Provincie Gelderland. Herman Pieter vraagt zich af hoe je meel met een helikopter
kunt verspreiden, een meel zal verwaaien. Een korrelvorm lijkt logischer. Er is een breed
scala aan elektronische voertuigen op de markt waar dit heel goed mee zou moeten
kunnen. Opmerkelijk is dat de bosgroep hier over een proef praat.
Geen suggereert bij Noord Brabant te gaan kijken wat zij doen, daar zijn ook al proeven
uitgevoerd.
De volgende vergadering komt dit onderwerp op de agenda en vooraf wordt bekeken of
Carlo uitgenodigd moet worden.
4. Film Luc Enting en stand van zaken gebiedsentree.
Om een indruk te krijgen van de noodzaak om de gebiedsentree te ontwikkelen, wordt de
film van Luc Enting vertoond. Wim Kuster geeft toelichting op het plan. Zie ook voorgaande
verslagen van de Bosraad. De definitiefase is van start gegaan, hierin worden de diverse
projecten verder uitgewerkt. Op deze manier ontstaan behapbare stukken volgens de
methode ‘projectmatig werken’. In week 18 is er een inloopmarkt om de bewoners te
betrekken bij de plannen. Dit zal waarschijnlijk in het Raadhuis plaatsvinden. Daarna volgt
de ontwerp en voorbereidingsfase in de nazomer en naar verwachting in het voorjaar van
2021 de uitvoeringsfase. Een aantal projecten kan afvallen door bijvoorbeeld gebrek aan
animo of juridische haalbaarheid. De nadruk ligt op integraliteit. Zonering is van groot
belang. Het draagvlak wordt getoetst, bijvoorbeeld in een flitspeiling en door middel van
informatie avonden. Erg belangrijk is de N224, de provincie zal moeten meewerken daar
waar raakvlakken zijn. Vanuit de projectgroep gaat er een afvaardiging naar de provincie om
de medewerking in het project te bespreken.
Het hondenlosloopgebied is terrein van defensie, men gaat in gesprek met de
hondeneigenaren die dit gebied gebruiken. Geen meldt dat vanuit de gemeente in de jaren
50 een wens is uitgesproken richting defensie om hier een hondenuitlaat gebied in te
richten. De omgeving van de gebiedsentree was, is en blijft een natuurlijke plek voor
recreatie, en op de juiste manier kan dat heel goed samengaan met de andere
doelstellingen in het gebied. De natuur heeft te leiden van grote evenementen zoals
bijvoorbeeld de Airborne. In het plan wordt nagedacht over de faciliteiten en het
compenseren van grote evenementen. Uitgangspunt van defensie is dat zij blijven oefenen.
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5. Zonering.
Het soortenherstelprogramma is de basis van de zonering. De provincie wordt
aangesproken op de uitvoering van Natura2000 doelstellingen en is daarom bezig de
plannen te concretiseren. De aanpak wordt met omliggende terreinbeheerders opgezet. Zie
ook voorgaande verslagen van de Bosraad.
6. Boomfeestdag.
Op de Zonneoordlaan, onder de hoogspanningsleidingen, wordt op 18 maart een 500 tal
bomen en heesters geplant. Eenieder is in de ochtend uitgenodigd om te komen helpen.
7. Nieuwe beheerplan, tijdspad + Voorbereiding bestuurlijk overleg.
Het plan van aanpak zal in mei klaar zijn, en gebruikt worden voor de offerte aanvraag.
Na de zomer zal er een aanbesteding plaatsvinden, waarna in het voorjaar van 2021 een
concept klaar is. Op deze manier kunnen financiële consequenties in de perspectiefnota
worden meegenomen.
Het bestuurlijk overleg is helaas niet doorgegaan, er volgt een nieuwe datum.
Te bespreken onderwerpen zijn onder andere: update reglement, werven nieuwe leden,
nieuw beheerplan, concrete afspraken over advies aanvragen, actieve deelname leden in
planontwikkeling, stikstofbelasting terugkoppeling VNG wat gaat Ede doen voor beperking
stikstof en wat is de consequentie voor bos en natuur?
Een van de openstaande vragen is hoe we de bewoners betrekken, en hoe we deze mensen
gaan werven.
Voor de volgende vergadering wordt iemand uit het stikstofteam van Bas Mulder uitnodigt
voor uitleg.
De biodiversiteitsnota, hierin wordt actief implementeren aangemerkt. Het is vooral gericht
op insecten, tiny forest, groene schoolpleinen en bekalking van de bossen.
8. Volgende vergadering.
Vergadering # 60 zal plaatsvinden op 21 april 2020 in kamer A 405 in het raadhuis.
9. Rondvraag en sluiting.
Jeanet merkt op dat het hondenlosloopgebied in het Roekelsebos wordt doorsneden door
een fietspad. Zij voorziet botsingen tussen honden en fietsers, en informeert of het mogelijk
is om de begrenzing van het gebied voor honden te veranderen. Jochem vertelt dat de
grens het wildkerend raster is. Plaatsing van tientallen borden om het gebied kleiner te
maken raad hij ten sterkste af omdat dit meer onduidelijkheid geeft, en veel geld kost.
Dick heeft op aanvraag van een van onze bezoekers een aantal documenten op de site
compleet gemaakt, hier ontbraken per abuis een aantal pagina`s.
Evert sluit de vergadering om 21.28.
Onderwerpen voor de toekomst:
-

3

