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Vergadering # 66 Bosraad Ede 
 

13-04-2020    19.30 uur   digitaal via Teams 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma (vice-voorzitter), 

Wim Appelman (ambtelijk secretaris), Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Jeannet 
Hubbeling, Hêlène Hullegie, Sanna Bastin, Marcel Baartmans, Jan van den Born, 
Maarten Zijp, Jochem van Gooswilligen (adviseur), Wim Kuster (adviseur), Kasper 
Cornelissen (adviseur en webmaster), Wim Zeeman (gast), Frits Mohren (gast), 
en Judith Klostermann (gast). 

 
Afwezig:  Ben C olenbrander, John Smits, Geen Broere (gast). 

 
 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

 
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 65 dd 09-03-2020. 
 
  

3. Mededelingen Jochem. 
Het volgende gebied in de houtoogst is de Roekel en daarna wat kleinere versnipperde 
stukken. Er komt een blesinstructie, deze krijgen jullie ook en kunnen reageren. E.e.a. 
volgens het communicatieplan. De voorbereiding op de recreatieperiode is in volle gang. 
Update over de akkers (land van Peelen) aan Dikkenbergweg in Bennekom, hier heeft 
ongewenst snoeiwerk plaatsgevonden, het proces verloopt moeizaam. De zaak ligt 
complex. De boer wil kosten dragen voor herstel, hoe verder is nog onduidelijk.  
Judith vraagt of het blessen voor komende winter is, ja, uiteraard.  
 

4. Mededelingen Wim K. 
Wim wil de cursus landschap en biodiversiteit onder de aandacht brengen deze is al door 
Evert verspreid onder de leden, men moet zichzelf aanmelden. Het betreft een digitale 
cursus.  
De groene grens wordt op de grens en in samenwerking met gemeente Veenendaal 
ontwikkeld. Het begint nu echt mooi te worden, een voortgangsrapportage wordt op de site 
gezet. De derde fase wordt voorbereid. Hier wordt een combinatie gemaakt tussen 
agrarisch en natuurbeheer.  
Voor de Robuuste Natuurversterking is een jaarplan gemaakt. Het valt uiteen in 4 brokken. 
Gebiedsprocessen 
In navolging van het gebiedsplan voor de Ginkel gaan we in meer gebieden gebiedsgericht 
werken aan natuurversterking. Het eerste gebied is het Renkums beekdal richting Ginkel. 
Dit vanwege een groep uit het gebied die hier een initiatief neemt. De gemeente faciliteert 
het proces, oa taakverdeling. Natuur verankeren in beleid 
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Verankering van de plannen en natuur in beleid is een van de belangrijke items. In 
verschillende plannen en projecten zoals nieuwbouw zal er vanaf de start meer aandacht 
worden gevraagd voor natuur.  
 
Koppelen van verschillende budgetten voor natuur 
Door koppeling van budgetten gaat er meer slagkracht komen. Hierdoor verwachten we 
bijvoorbeeld meer subsidies van andere overheden binnen te halen.  
 
Investeringsprogramma 
Er wordt ook een nieuw investeringsprogramma opgesteld waarin grote overheden kunnen 
worden aangesproken. Een van de voorbeelden in dit programma is het realiseren of 
afronden van de verschillende verbindingszones in de gemeente.  
 
Judith wil graag weten of er ook een staat van natuur komt. Dit in aanvulling van de staat 
van Ede.  Welke rol krijgen de faunapassages in dit plan? Deze barrières worden goed 
bekeken, in samenwerking met omliggende gemeenten en grote grondeigenaren. Jochem 
vult aan, ja, er wordt te veel wild aangereden. Maar er gaat ook erg veel goed. Door 
viaducten en dergelijke worden populaties en hun migratieroutes geconcentreerd. Er zijn 
ook nog andere oplossingen.  
Jeannet vraagt Wim K naar de subsidie, worden deze ook bij de EU aangevraagd? Een deel 
ervan wel. Zou het mogelijk zijn covid potten aan te boren voor de natuur? Voor de 
financiering van de maatregelen ziet Wim voldoende mogelijkheden.  
 

5. Nieuwe initiatieven. 
Jeannet vraagt naar de stand van zaken over de koolstofkredieten. Wim K stelt voor om dit 
mee te nemen in het nieuwe bosbeheerplan. Helene geeft aan dat dit al gebeurt in de vorm 
van stikstofkwestie. Een camping aan de Zonneoordlaan is ter compensatie van bouwen op 
kazerneterreinen terug gegeven aan de natuur.  
Jeannet is erg benieuwd hoe de koolstofkredieten ‘verhandeld’ kunnen worden. Judith stelt 
voor dit punt door te schuiven.  
Maarten geeft aan dat 25 jaar geleden de koolstof kredieten al verkocht werden. Hij denkt 
dat het niet echt helpt. Herman Pieter geeft aan dat het een erg moeilijk onderwerp is, 
maar dat het besluiten zijn die ver boven onze invloedsfeer zitten. Het komt de volgende 
vergadering op de agenda.  
Jeannet zou graag over de vraatdrukmonitor spreken. De gemeente doet eraan mee, 
Jeannet wil graag vertellen wat het inhoudt. Jochem en Jeannet bereiden het voor.  
 

6. Gebiedsentree. 
De aftrap van de ontwerpfase is op 22-04-2021 16.00 uur. Eenieder is uitgenodigd om deze 
bij te wonen. Er lopen al diverse processen in het gebied. In de startbijeenkomst wordt 
gezamenlijk een begin gemaakt van de volgende fase.  
 

7. Nieuwe beheerplan, stand van zaken. 
Het plan van aanpak is in concept klaar. Liesbeth Hunink is hier mee bezig. Het is de 
bedoeling om het zo spoedig mogelijk aan de raad voor te leggen. Er wordt gezocht naar 
een partij om het plan op te stellen. De connectie met overige belangenpartijen wordt 
gezocht.  
 

8. Bosverdamping. 
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Wim Zeeman pakt de presentatie van de vorige keer op en vervolgt deze. 
Marlies stelt heel extreem dat we alle bossen moeten kappen om het water op peil te 
brengen. Dit gaat natuurlijk niet, maar wat kunnen we dan wél doen met deze info? Wim 
geeft aan dat er omvorming van naald naar loofbos gerealiseerd zou kunnen worden.  
Frits waarschuwt voor te grote invloed op het bosbeheer door de waterbedrijven. Het bos 
heeft vele, vele functies. Pas op dat de doelstelling van het bos niet te eenzijdig belicht 
wordt.  
Maarten ziet een herhaling na 15 à 20 jaar van de stelling om naaldhout te kappen tbv het 
tegengaan van verdamping. Suzette geeft aan dat als er bij de oorsprong van de Renkumse 
beek geknutseld wordt aan het bos, dit meteen resultaat heeft in de beek. Hoe en wat de 
gevolgen exact zijn weet zij niet. In het nieuwe bosbeheerplan kan worden opgenomen dat 
delen kunnen worden omgevormd waarbij winst voor water en natuur ontstaat.  
 

9. Evaluatie en monitoring zonering. 
Helene geeft een korte presentatie over gebruik van bos, met name mtb`ers. 
Wim Kuster geeft een korte reactie. Voor de aanleg van de routes is een vergunning nodig. 
Deze is ook verleend door de provincie, het bevoegd gezag. Het constateren van verstoring 
is een lastig vast te stellen fenomeen. Er is onderzoek naar gedaan, en op basis van deze 
onderzoeken zijn de maaswijdten van de paden bepaald. Door aanleg van de paden 
gebruikt het overgrote deel van de mtb`ers de aangelegde paden. Zonder deze aanleg 
zouden de mtb`ers overal fietsen, en overal overlast en verstoring geven.  
Frits vraagt of er gewerkt wordt aan recreatiezonering. Dit is zo. Wim Kuster heeft nog op 
zijn lijstje staan om nog een keer naar buiten te gaan om dit te bekijken.  
Zonering is en blijft een item op de agenda van de Bosraad.  
Wim A gaat een afspraak maken om buiten te gaan kijken.  
 

10. Nieuwe Webmaster. 
Evert werpt zich op in het uitblijven van enthousiaste reacties.  
 

11. Volgende vergadering. 
Vergadering # 67 zal plaatsvinden op 25-05-2021. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 

Judith denkt aan de vraag of er in de Bosraad verjonging zou moeten plaatsvinden. 

Zogenaamde bosraadverjonging. Tijdens het werven van nieuwe leden in de afgelopen 

jaren, is het niet gelukt om jongere mensen aan te trekken.  

Evert sluit de vergadering om 21:36.  
 

Onderwerpen voor de toekomst: 
- 
-  

 


