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Vergadering # 67 Bosraad Ede 
 

25-5-2021    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, Ben C olenbrander,  
John Smits, Jan van den Born, Maarten Zijp, Jochem van Gooswilligen (adviseur), 
Wim Kuster (adviseur), Kasper Cornelissen (adviseur en webmaster),  Judith 
Klostermann (gast) en Pieter Gerard van den Berg (gast). 

 
Afwezig:  Geen Broere (gast), Wim Zeeman (gast), Frits Mohren (gast), Tessa van Erp (gast), 

Elise Hageman (gast), Louke van Beek (gast). 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Frits meldt zich af, John haakt iets later aan. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 66 dd 13-04-2021. 
Suzette vraagt of de stukken van de Robuuste Natuurversterking beschikbaar zijn. Wim K 
vraagt dit na. 
Zijn er nog ontwikkelingen over het land van Peelen? Jochem geeft aan dat dit moeizaam 
verloopt.  
 

3. Mededelingen Jochem. 
Jochem is erg blij met de uitbreiding van het bosteam door Jan Otter als handhaver.  
De eerste periode combineert hij de functie als handhaver bij de provincie.  
 

4. Mededelingen Wim K. 
Wim vertelt iets over de omgevingsvisie en laat een kaart zien over de ecologische 
verbindingen structuurvisie buitengebied. Hij licht het een en ander toe. Een belangrijke 
vraag is of deze verbindingen uit de structuurvisie moeten worden overgenomen en 
daadwerkelijk worden uitgevoerd in de nieuwe omgevingsvisie. Suzette merkt op dat het 
helpt om bufferzones aan te wijzen om vogelvrijverklaring van bepaalde gebieden te 
voorkomen.  
Judith hoorde dat het Allemanskamp verkocht zou zijn. Klopt dat? Wim K vraagt dit na. 

  



 2 

5. Nieuwe initiatieven. 
Hoe staat het met aangelegde compensatiebossen in Ede? Ten noorden van het Theehuis 
van Hoekelum ligt een compensatiebos, het wordt deels weer opgeofferd voor de Parklaan. 
Inzet van de provincie richtte zich in de afgelopen jaren op natura 2000, Jochem verwacht 
dat er weinig aandacht was voor compensatiebossen.  
De omgevingsdienst heeft hier ook een rol, en zou meer moeten/kunnen weten. Wim K 
stelt de vraag bij de provincie.  
Helene meldt dat Zembla een uitzending had op 22-4-2021 over ‘het beloofde bos’ wat 
komt er terecht van compensatie voor aanleg van industrieterreinen e.d. 
 

6. Koolstofkredieten. 
In een eerdere vergadering is genoemd dat het misschien mogelijk zou zijn om met 
koolstofkredieten financiën te creëren die ten goede zouden kunnen komen voor het Edese 
bos. In het stuk dat bij de agenda is verspreid staat het een en ander dat Jeannet heeft 
uitgezocht.  
Aanvullend op het gestuurde stuk, las zij in de krant dat ze 50 euro per stuk waard zijn. En 
dat er 21 miljard aan verdiend wordt.  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/04/emissieprijs-voor-een-ton-co2-bereikt-record-van-50-

euro-a4042344 dit is de link naar het krantenartikel in het NRC.  
John is bij SBB bezig met de koolstofrechten. Er wordt een protocol geschreven over de 
wijze waarop in bestaand bos meer koolstof vastgelegd kan worden. Dit zou gefinancierd 
kunnen worden vanuit deze rechten. Dit zou essentieel bij kunnen dragen aan de 
doelstelling van SBB. Als er meer over bekend is, kan er bekeken worden of de gemeente 
Ede hier iets aan heeft. Het betreft hier de vrijwillige markt met aanvullende maatregelen.  
De ontwikkeling van de markt is nog pril, in hoeverre het ons gaat helpen in beheer van 
bossen en natuurgebieden valt nog niet te zeggen. Het is wel zó interessant dat het aan te 
bevelen is om het onderwerp te blijven volgen.  
SBB krijgt zoveel compensatieaanbiedingen dat zij dit niet kunnen realiseren.  
John stelt voor om de stukken te delen zodra ze beschikbaar zijn.  
Herman Pieter vraagt zich af of wij hier iets van moeten vinden. Aandacht vragen bij de 
politiek is zeker belangrijk.  
Wordt vervolgd. 
 

7. Vraatdrukmonitoring. 
Jeannet corrigeert de naam van dit agendapunt: het is Graasdrukmonitoring. 
Zie bijlage.  
 

8. Gebiedsentree. 
Het proces loopt en er zijn gesprekken met belanghebbenden over de invulling.  
Met de boeren en pachters is een bijeenkomst geweest over natuurinclusieve landbouw.  
Het natuurcentrum wordt betrokken bij hun positie en invulling van de directe omgeving.  
Voor het parkeren tijdens de Airborn wordt een andere, betere parkeermogelijkheid 
gezocht.  
Alles bij elkaar ontstaat hiermee een ontwerp.  
Ontvangstlocatie stationsgebied, Otterlo en de Gebiedsentree zijn de drie plekken waar de 
mensen het gebied binnenkomen en als zodanig moeten worden ontwikkeld.  
Klaske Ypma leidt dit proces, en dat gaat goed. Wim K fungeert als connectie tussen 
Bosraad en Klaske.  
Herman Pieter heeft de schets bekeken, en is hier erg positief over.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/04/emissieprijs-voor-een-ton-co2-bereikt-record-van-50-euro-a4042344
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/04/emissieprijs-voor-een-ton-co2-bereikt-record-van-50-euro-a4042344
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Wim K geeft aan: er wordt ruim gekeken naar de mogelijkheden in het gebied, zo kan het 
voordelig zijn om (ook al is het maar 1 dag) de airborn op een weide te laten parkeren dan 
op het terrein van de voormalige houtwerf.  
Schetsplannen laten zien komt de volgende keer op de agenda.  
 

9. Nieuwe beheerplan, stavaza. 
De eerste offerte past erg goed in de richting waarin wij het nieuwe plan willen hebben. 
Zodra de projectgroep tevreden is, wordt deze met de Bosraad gedeeld.  
Over ongeveer een maand kan er iets meer gezegd worden over de inhoud.  
Judith vraagt of het communicatieplan hier onderdeel van is. Ja, dat is het.  
Hetgeen er nu ligt, kan door de vrijwilligers die Judith geworven heeft bekeken worden.  
Dit punt komt nog een keer voorbij.  
 

10. Terugkoppeling excursie 21-5-2021. 
Een aanzienlijke vertegenwoordiging van de Bosraad heeft een ronde gedaan door het 
Edese Bos. Nagezonden zijn twee vragen van Wim K.  
Jeannet vraagt zich af of het een bewuste keuze is om van zone A naar C te gaan, zonder 
overgang naar B.  
Wim K licht toe: het C bos alhier krijgt zijn beoordeling door de kwaliteiten die dit bos heeft.  
De overgang naar A bos vloeit voort uit het gebruik door de bewoners. Natuurwaarden 
zitten nu eenmaal waar ze zitten.  
Parkeren in een C bos is geen probleem. In de zonering is geprobeerd hier rekening mee te 
houden, soms gaat dit niet. Uitbreiden is niet aan de orde, maar het weghalen ook niet.  
Het vergroten van vakken is in bossen dicht tegen de bebouwing simpelweg niet mogelijk 
door de gebruiksdruk.  
Maarten geeft aan dat hij vindt dat het plan wat meer flexibel moet zijn.  
Marlies vraagt zich af of het wijs zou zijn om de C bossen iets verder weg van de bebouwing 
aan te wijzen. Gebieden moeten wel benoemd worden naar de soorten die er kunnen 
zitten.  
Judith vraagt in hoeverre gedrag van recreanten wordt meegenomen in de keuzes.  
Het sturen van recreanten gebeurt met name door het maken van grotere of kleinere 
vakken. Grotere vakken zijn niet betreed baar, en dus rustiger.  
Helene vraagt of er reactie is van de dorpsraden, Wim krijgt hier weinig van terug. Hij stelt 
voor om intensiever te gaan communiceren.  
Herman Pieter stelt voor om meer van A naar C te gaan, dit om meer duidelijkheid te geven. 
Wees niet bang om paden gewoon af te sluiten waar het kan. Recreatie is onderdeel van 
ons bosbeheer. Het is niet leuk dat er mensen zijn die zich misdragen, hier zullen we mee 
om moeten gaan.  
John heeft het gevoel dat de visie over zonering wordt verward met de opdracht vanuit de 
provincie. De focus zou moeten liggen op de vraag waar we D kunnen realiseren, want daar 
zitten de grote kansen voor natuur. Met andere woorden: waar is de meeste winst te 
behalen? Suggestie om de dunningspaden uit de giskaarten te halen, dit voorkomt deels dat 
er routes over aangelegd worden.  
Het onthekken van het bos is een onderwerp van aandacht. Dit moet in het 
bestemmingsplan geregeld worden.  
Herman Pieter ziet dat Google opeens paden intekent, bijvoorbeeld bij ingezaaide 
akkerranden. Of hier iets aan gedaan kan worden is een vraag aan de technische mannen.  
Jeannet heeft moeite met de eerste adviesvraag. De opmerking van John over de 
toekomstgerichtheid, is een mooie denkrichting.  
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Wim neemt deze opmerkingen mee om tot een toekomstgerichte kaart te komen.  
Wim wil nog meer sessies organiseren met het inzoomen op de andere bosgebieden in Ede, 
met dezelfde vraagstelling als afgelopen vrijdag.  
Communicatie, actiever hierover praten met de omgeving?  
Wim geeft aan: de communicatie is tot nu toe naar dorpsraden en ondernemers. Er is nog 
weinig reactie. Actievere communicatie zou hij prettiger vinden. Doelstelling is een meer 
gedragen plan. De vraag aan de Bosraad is of zij hier ook zo over denkt.  
Judith is blij met deze inzet. Veel mensen zullen pas achteraf zien wat dit plan inhoudt voor 
hen. Over langere periode zal hierop gereageerd gaan worden, deze vragen/opmerkingen 
zul je dus ook over een langere periode moeten behandelen.  
Ben zou op een positieve wijze de communicatie inzetten.  
 

11. Volgende vergadering. 
Vergadering # 68 zal plaatsvinden op 13-07-2021. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 

Judith vraagt of het mogelijk is jongeren te laten deelnemen aan de Bosraad? Bijvoorbeeld 
mensen uit de Jongerenraad.  

Suzette vraagt John of het allemanskampje verkocht wordt. John weet dit niet. 
De cursus landschap valt haar erg tegen, het gaat niet zo zeer over biodiversiteit, alswel 
over hoe je landschapselementen moet onderhouden. Evert hoopt op verbetering.  
 

Evert sluit de vergadering om 21.35.  
 

Onderwerpen voor de toekomst: 
- 
-  

 


