Vergadering # 63 Bosraad Ede
15-12-2020

Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

digitaal via Teams

Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben
C olenbrander, Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Maarten Zijp, Geen Broere,
Wim Kuster, Marcel Baartmans, Kasper Cornelissen, John Smits, Hêlène Hullegie,
Jeannet Hubbeling, Pieter Kool, Siep van Dijk, Frits Mohren en Wim Appelman.
Jochem van Gooswilligen, Sanna Bastin en Judith Klostermann,.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering om 19.33 en verwelkomt onze gasten.
2. Verslag van de vorige vergadering # 62 dd 27-10-2020.
Afgeven van prenten aan de provincie tbv subsidie van schapenboeren afrastering.
3. Mededelingen Jochem/Kasper.
Geen mededelingen, de gebruikelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Het valt te
bezien of de lockdown gevolgen heeft voor het bos.
4. Mededelingen Wim K.
Er is afgelopen weekeinde een uitdeeldag geweest voor erfbeplanting. 18.000 stuks
bosplantsoen en 800 a 1.000 bomen. Volgend jaar volgt een tweede uitdeeldag. Dit alles om
de erven te beplanten.
5. Nieuwe initiatieven.
John Smits: Subsidieregeling natuurherstel voor particuliere boseigenaren. John wil dit
graag even melden. Heeft de gemeente Ede 2 miljoen ter beschikking voor natuurherstel?
Wim K bevestigt dit. Wim K is een groep ambtenaren bijeen aan het roepen om de gelden
zo goed mogelijk te besteden, o.a. cofinanciering van particuliere initiatieven. Jeannet wil
graag weten of deze gelden ook gebruikt kunnen worden voor aankoop van gronden. De
gemeente doet dit niet snel, hooguit voor het behalen van natura 2000 doelstellingen. Op
microniveau gebeurd dit al als kleine percelen te koop komen. Wellicht in de toekomst
vanuit de provincie. Aankoop van gronden zou opgenomen moeten worden in
gebiedsgerichte ontwikkelplannen.
6. Vaststellen vergaderdata 2021.
#64: 19-1
#65: 9-3
#68: 13-7
#69: 31-8

#66: 13-4
#70: 19-10

#67: 25-5
#71: 14-12
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7. Nota van het Ministerie van Landbouw.
LNV en provincies hebben ambities uitgewerkt vanuit het klimaatakkoord. Bos uitbreiden
met 10% en kwaliteit verbeteren. Er is geen herplantplicht als er bos verdwijnt. Dit gaat
veranderen. Wordt met terugwerkende kracht vanaf 2017 ingesteld. De provincies staan
aan de lat om de plannen uit te werken. Meer oude bomen laten staan en natuurbos
uitbreiden zijn twee van de punten. De gemeente is aan de lat om de communicatie goed
op poten te zetten. Jeannet ziet de communicatie graag bovenaan de agenda voor de
volgende vergadering. John meld dat compensatie gebeurd hier en daar in graslanden die
van mindere natuurwaarden. Hout is een natuurlijke grondstof die verantwoord geoogst
moet blijven worden.
Geen stelt voor om goed voorbereide stukken vooraf aan de vergadering te verspreiden.
Wim A zoekt de benodigde mensen en stukken bij elkaar.
Communicatie kan een mooi hoofdstuk worden in het nieuwe bosbeheerplan.
Wim K vraagt de afdeling communicatie ons hierin te ondersteunen.
Geen, Evert, Helene, Judith en Jochem worden op korte termijn in een vergadering
uitgenodigd.
8. Sysseltselaan.
De Sysseltselaan is een oude laan met slecht onderhoud. Bij de aanleg van de Parklaan wil
men er een gat in maken. Ondergronds is te schadelijk en dus afgevallen. Daarom worden
er toch doorgangen gemaakt. Er volgt een opknapbeurt, eenzijdig wordt aan de oostzijde de
zuidzijde van de laan alle bomen gekapt en herplant. Daarna wordt in een tweede fase de
andere zijde aangepakt, dit over 10 jaar. In beide kanten is plaats voor 110 bomen. Geen
heeft vanuit historisch oogpunt een connectie met de laan. Zo is er een zichtlijn. Lastig is
dat er 3 delen zijn die in 3 verschillende beheereenheden uiteen valt. Verschillende
onderdelen van de gemeente hebben hierin hun onderhoud. Vanuit de bewoners is er veel
weerstand op de participatieve kant van dit plan. Evert gaat met Jochem in overleg. Marije
Wesselius is bij de gemeente hier mee bezig en ons pleidooi moet zijn dat het geheel als
eenheid wordt beheerd.
9. Bosverdamping.
Wim Zeeman is niet aanwezig, vandaar dat dit punt nu niet behandeld wordt.
10. Nieuwe Bosbeheerplan.
Jochem, Liesbeth en Wim K zijn bezig met het opstellen van de uitgangspunten die gebruikt
gaan worden voor het maken van het bosbeheerplan. De volgende vergadering wil Wim het
plan van aanpak uitgebreid in de vergadering bespreken. Zodra de stukken in concept klaar
zijn, worden ze rondgestuurd. Graag een beperkt aantal aandachtpunten aangeven waar de
leden zich op kunnen voorbereiden.
11. Bekalking.
Kasper neemt de honneurs waar, er is 2,5 week gestrooid en alle percelen zijn behandeld.
Er is gecontroleerd of de juiste hoeveelheden zijn gestrooid. Dit is het geval. De monitoring
is in gang gezet.
De vragen aan de ecologen zijn beantwoord, en enkele vragen zijn nog verder uitgediept. Is
eenieder nu voldoende geïnformeerd? In het algemeen wil de Bosraad in een vroeg stadium
vooraf betrokken worden. Na enige discussie is de conclusie dat er meer gedaan moet
worden aan verwachtingenmanagement.
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12. Zonering.
Er is een datum vastgelegd op 8 januari. Past dit in het coronabeleid? Nee. Er volgt een
nieuwe datumprikker. Er ligt nu een concept-kaart, deze wordt nog behoorlijk aangepast
naar aanleiding van opmerkingen van belanghebbenden. Deze kunnen tot juni boven water
gehaald worden, er is dus nog tijd. Desnoods gaan we in meerdere groepen. Komt in
vergadering # 65 op 9 maart 2021 aan de orde.
13. Communicatie.
Judith en Jochem zijn er niet, vandaar dat dit punt nu niet wordt behandeld. Zie het punt 7.
14. Nieuwe leden
John Smits is uitgenodigd om als lid onze groep te komen versterken, hij heeft Ja gezegd.
Pouw heeft onze groep verlaten. Evert is blij dat we weer op volledige sterkte zijn (12 leden)
en wenst de nieuwe leden veel succes.
15. Volgende vergadering.
Vergadering # 64 zal plaatsvinden op 19 januari 2021 met twee grote agendapunten:
communicatie en nieuw beheerplan.
16. Rondvraag en sluiting.
Evert vraagt Frits Mohren even te vertellen hoe hij de Bosraad beleefd heeft. Frits geeft aan
dat hij wellicht een inbreng kan hebben bij het nieuwe bosbeheerplan. Hij vind het leuk.
John is op bezoek geweest in het mierenreservaat in Bennekom. Het beheerplan is
bestudeerd, en de werkgroep Arocha vind het leuk om hier kennis van te krijgen. Het
reservaat is een suggestie voor de vrijdag excursie. Suzette vraagt aandacht voor de mieren
op de Franse Kamp. Aldaar zijn 23 soorten aangetroffen. Wim K meldt: donderdag is de
besluitvorming van de raad over de gebiedsplan De Ginkel.
Evert sluit de vergadering om 21.20.
Onderwerpen voor de toekomst:
-
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