Vergadering # 60 Bosraad Ede
23-06-2020
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

digitaal via MS Teams

Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Maarten Zijp, Dick Spijker, Wim
Kuster, Marcel Baartmans, Kasper Cornelissen, John Smits, Judith Klostermann,
Marlies Sanders, Pieter van den Berg, Jeannet Hubbeling, Suzette Stumpel en
Wim Appelman.
Jan van den Born, Ben C olenbrander, Pouw Jongbloed, Ditta van Gaalen, Sanne
Bastin, Rob Boks, Geen Broere, Nicoline van den Berg, Hêlène Hullegie en
Jochem van Gooswilligen.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Omdat Evert wat moeite heeft met inloggen, opent Herman Pieter de vergadering.
Er is een gesprek geweest met nieuwe wethouder, het was een goed gesprek en hij wil
graag met ons aan de slag.
2. Verslag van de vorige vergadering # 59 dd 10-3-2020.
Er zijn geen vragen en wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen Jochem.
Helaas is Jochem digitaal niet aanwezig vanwege technische mankementen.
Dick vertelt het een en ander over de kalkproblematiek en zijn contact hierover met Carlo.
Groot probleem is dat voor winning van zo ongeveer alle kalk die geschikt is, negatieve
gevolgen elders heeft. Dick stelt een stuk op en stuurt dat rond. Men blijft in overleg.
4. Gebiedsentree De Ginkel.
Wim Kuster geeft een stand van zaken over de Gebiedsentree.
Vanwege Corona worden bewoners via digitale weg in september geïnformeerd.
Onderzocht wordt hoe we financiële middelen kunnen werven buiten de door de gemeente
gebrachte bijdrage. Er is geld van andere overheden, bij een goed plan wordt verwacht hier
een deel van te krijgen. Zie ook de site van de gemeente Ede.
Evert vraagt vervanging voor zijn bijdrage aan de vergadering volgende week woensdag van
werkgroep 1 en 2. Suzette kijkt of zij hier bij kan zijn. Belangrijk onderwerp in de plannen is
de N224, verschillende overleggen lopen hier nog over.
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5. Zonering Provincie, concept-kaart en proces.
Provincie is bezig met zoneringsplannen. Wij nemen deel aan het Veluwe zuid plan. Met
zoveel mogelijk terreineigenaren is nagedacht over een goede zonering. Dit is al eerder
besproken in de Bosraad. Wim K geeft uitleg over het proces.
De toolbox en kaart van de zonering wordt getoond en toegelicht. Deze worden bij het
verslag gevoegd zodat u deze kunt bestuderen. Gezamenlijk wordt de kaart bekeken en op
hoofdlijnen toegelicht. Voor degene die zich nader over de kaarten willen buigen,
organiseert Wim Kuster een sessie in juli. Aanmelden bij Wim K.
Ook de soortbehoeftekaart wordt meegestuurd. Deze twee kaarten en toolbox zijn nog in
concept en mogen niet verder verspreid worden.
Complimenten aan Wim voor het gedane werk met deze kaart.
6. Bosbeheerplan.
Er is met de wethouder gesproken over het nieuwe bosbeheerplan 2022-2034. Wim Kuster
stelt voor om nogmaals met de gemeenteraad om tafel te gaan. De belangrijkste vraag zal
zijn wat zij met het bos willen, en kaders bespreken voor een nieuw plan. De Bosraad wordt
hier dan ook voor uitgenodigd. Wil er vanuit de Bosraad een groepje opstaan om samen
met Wim en Jochem dit proces te begeleiden. Dick, Evert, Marlies, John en Suzette vormen
deze groep.
7. Volgende vergadering.
Vergadering # 61 zal plaatsvinden op 8 september 2020. Of het in het raadhuis plaatsvindt,
of digitaal wordt gehouden, is nog niet te zeggen.
8. Rondvraag en sluiting.
John ziet een behoefte voor een cursus Bosbeheer voor particulieren. Wim K pakt dit op.
Wim A regelt dat Jeanette en John toegevoegd worden aan de bosapp.
Evert sluit de vergadering om 21.38
Onderwerpen voor de toekomst:
- communicatie met bewoners Judith
-
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