Vergadering # 62 Bosraad Ede
27-10-2020
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

digitaal

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

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering per MS Teams. Op de agenda is een vergaderdiscipline
voorgesteld, waaraan ieder wordt verzocht zich te houden. De agenda wordt conform
concept vastgesteld.
2. Verslag van de vorige vergadering # 61 dd 08-09-2020.
Jeannet heeft onderzoek gedaan naar de verstoring van wandelen versus fietsers in het bos.
Uit onderzoek is niet echt te zeggen welk van de twee meer of minder verstoort.
Marlies heeft ook navraag gedaan, dit is wat zij terugkreeg:
Vraag aan Rene Henkens, onderzoeker WUR
Ken jij recent onderzoek naar de effecten van wandelaars en fietsers op natuur/dieren? Ik
kreeg de vraag of wandelaars meer verstoren dan fietsers.
Antwoord:
Wandelaars rijden geen hazelwormen en zandhagedissen plat en fietsers nemen geen
loslopende honden mee. Wandelaars zijn langer in het gebied, want ze gaan langzamer.
Wandelaars zijn ook eerder geneigd om van het pad af te gaan, net als loslopende honden.
Wandelaars dringen wel minder ver door in een gebied, maar als er veel
startpunten/parkeerplaatsen zijn, is er weinig verschil. Zie overzicht wandelaars/fietsers in
https://edepot.wur.nl/238293. Recent onderzoek ken ik niet, behalve dan die doodgereden
reptielen in het Doldersummerveld in Drenthe.
3. Mededelingen Jochem.
De houtoogst in het gebied Westerode is gestart. We oogsten een partij van ruim 2100
kuub. Deze is verkocht voor 27euro per kuub op stam. Dit is een goede prijs gezien de
situatie op de houtmarkt (veel aanbod). Houthandel Boeve en Hop voert het werk voor ons
uit.
We starten met het inplanten van bosvakken die eerder om verschillende redenen gekapt
zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vakken waar de letterzetter in zat. We planten deze vakken
nu “klimaat-slim” in met een grote variëteit aan soorten, waarbij droogte bestendigheid en
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het nut van de soort voor de biodiversiteit, meer aandacht krijgen dan bijvoorbeeld de
waarde voor houtproductie.
Voorkomen van verspreiding van Japanse duizendknoop gebeurt door het volgen van
protocollen waar de maaiende aannemers zich aan moeten houden. Helaas geldt dit niet
voor boeren die gronden bewerken.
4. Mededelingen Wim K.
Verschillende levend landschapsprojecten lopen, in het agrarisch buitengebied, hier worden
provinciale subsidies verstrekt. Bennekom, Harskamp, Wekerom/Otterlo en omgeving
Ederveen zijn laatst aangesloten hierop. Nog enkele witte vlekken in te vullen.
Voor het project landschap op de kaart wordt een doelstelling geformuleerd, op vele
vakgebieden. Deze worden op een kaart samengevoegd. Met dergelijke informatie kan veel
gerichter gewerkt worden. John vraagt of er een noodplan gemaakt kan/gaat worden mbt
de verdroging. Hier wordt aan gewerkt, samen met de waterbeheerders en waterschap.
Hp, wat zijn de gevolgen van droogte en waterafvoer in het dorp zelf ten opzichte van de
droogte in het buitengebied. Wim verwijst naar collega Koen Klaassen. Suzette benoemt de
oplossing: de sponswerking van de bodem herstellen.
Vanavond een avond over uilen, bewoners worden geïnformeerd over kasten e.d.
Vergroeningsproject in Wekerom en Otterlo gestart. Er is veel animo voor.
Pieter Kool, wat gebeurd er met bomen die dood zijn door de droogte? Dit wordt per vak
bekeken. Herplant kan door financiering door derden, John is bereid hier over na te denken.
5. Nieuwe leden.
In het verlengde van eerder opgestelde profielschetsen hebben we drie nieuwe leden
voorgesteld aan wethouder Van der Schans: Jeannet Hubbeling, Sanna Bastin en Hêlène
Hullegie. Zij krijgen nog een benoemingsbrief van de gemeente.
6. Bosbeheerplan.
De uitgangspunten zijn bij de uitnodiging van deze vergadering gevoegd. Hiervan worden de
belangrijkste benoemd.
Komende weken wordt het plan van aanpak gemaakt waarna de raad opdracht kan geven.
Wim wil graag een aantal verschillende scenario`s maken zodat de raad ook echt iets te
kiezen heeft.
7. Gebiedsentree.
Het concept gebiedsplan en een visie van Herman Pieter zijn rondgestuurd. Het is een hele
klus om met zoveel mensen met de corona in achtneming tot een plan te komen.
Met de verschillende werkgroepen zijn de deelprojecten opgesteld en samengevoegd tot
een gebiedsplan. In vele groepen is een vertegenwoordiging van de Bosraad
vertegenwoordigd.
Suzette heeft een aantal opmerkingen, zij zal hier een lijst van maken en deze naar de
Bosraad opsturen. Suzette vraagt zich af waar het verschil tussen reguliere en
natuurinclusieve landbouw gemaakt wordt. Ben mist de onderbouwing van de term
natuurinclusief. Doel is om samen met de huidige pachters aan de slag te gaan om dit te
verbeteren. Jeannet vraagt wat het inhoudt dat fiets voet en ruiterpaden worden verbeterd
zoals genoemd in de structuurvisie. Een betere omschrijving van hoe dit gebeurd is
gewenst. Zij zou graag zien dat de ecologen bij elk deelplan een rol heeft en dit ook
zichtbaar inbrengt. De inbreng van de ecologen wordt niet benoemd. Tevens is niet goed
zichtbaar hoe alle andere plannen en beleidsstukken die van toepassing in het gebiedsplan
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verwerkt zijn. Ben, Suzette, Herman Pieter en Evert willen deelnemen en krijgen de link van
Evert.
8. Bekalking, vragen uit de bosraad.
Wim A stuurt de vragen naar Evert, die er een mail van maakt naar de ecologen.
9. Zonering.
Marlies is naar de voorlichtingsbijeenkomst van de Provincie aan de Gemeente geweest,
het was geen nieuw verhaal aangezien Wim K ons al eens op de hoogte heeft gebracht.
Belangrijkste discussiepunt is dat er een rustig gebied met recreatief medegebruik is. Het is
verwonderlijk dat een dergelijke plek als rustig gebied zo dicht tegen de bebouwing aan is
benoemd. Wim K twijfelt er nog over om dit gebied anders te categoriseren. Marcel geeft
aan dat deze benoeming wellicht komt uit een landelijke categorisering van A locatie
kathedralen bos. John geeft aan dat de categorisering A locatie niet meer in gebruik is.
Wim K vraagt de leden van de Bosraad een afvaardiging met Wim K een ronde te maken om
de categorisering buiten te gaan bekijken bijvoorbeeld in het Edese bos.
10. Communicatie.
Helaas is de verbinding met Jochem verloren gegaan. Judith valt even in. Aanleiding was het
kapwerk van de werkzaamheden in Lunteren. Dit komt volgende vergadering weer terug.
11. Volgende vergadering.
Vergadering # 63 zal plaatsvinden op 15 december 2020 in kamer A405 in het raadhuis, óf
digitaal. Het valt Evert zeker niet tegen hoe de vergadering verlopen is. Ideaal is anders,
maar het werkt wel.
12. Rondvraag en sluiting.
Kasper heeft de website overgenomen, als iemand een wijziging heeft, graag naar Kasper
sturen.
Pieter van den Berg heeft foto`s van wellicht wolvenprenten, wie is geïnteresseerd?
Victor.nuijten@ede.nl graag opsturen, inclusief locatie svp.
Suzette vraagt of de foto van de prent gedeeld kan worden.
Geen info visie waterbeheer voor geïnteresseerden, en een bosexcursie voor zonering
recreatie.
Judith is benaderd door Wim Zeeman, heeft hij de Bosraad ook al benaderd? Niet dat wij
weten. Kasper geeft aan dat er natuurlijk altijd gepraat kan worden.
Hêlène prenten van de wolf ook graag aan de provincie doorgeven. Dit in verband met
subsidie voor schapenboeren, deze kunnen daarvoor rasters plaatsen.
Evert sluit de vergadering om 21.27
Onderwerpen voor de toekomst:
-
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