Vergadering # 70 Bosraad Ede
25-10-2021

19.30 uur

Gemeentewerf

Aanwezig:

Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma (vice-voorzitter),
Wim Appelman (ambtelijk secretaris), Marlies Sanders, Suzette Stumpel,
Jeannet Hubbeling, Hêlène Hullegie, John Smits, Jan van den Born, Geen Broere,
Jochem van Gooswilligen (adviseur), Kasper Cornelissen (adviseur en
webmaster), Wim Zeeman (gast) en Frits Mohren (gast).

Afwezig:

Judith Klostermann, Sanna Bastin, Marcel Baartmans, Maarten Zijp,
Ben C olenbrander en Wim Kuster.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering en stelt de agenda vast. Wim K heeft vanavond helaas een
dubbelplanning en kan niet komen.
Suzette meldt dat er op het land van Herman Pieter een bijzondere mossoort gevonden is.
Door goed beheer van de akkerranden door de daar werkzame boeren is tijdens een
inventarisatie van Wageningse wetenschappers een bijzonder mos gevonden: Gewoon
hauwmos.
Wim Zeeman brengt in dat de plan-MER voor het drinkwater aanvullende strategische
drinkwatervoorziening is gepubliceerd. Het gaat om eerste reserveringsplekken waar
toekomstig misschien water opgepompt kan worden.
In plaats van buffering van water in het Edese Bos waar in het verleden spraken van is
geweest, wordt nu een pijpleiding van Hoenderloo richting Edes bos gelegd. Momenteel
worden de waternetwerken aan elkaar verbonden en vind er een herschikking plaats van de
winplaatsen.
Momenteel wordt grondwater gewonnen, zo diep dat het geen gevolgen heeft voor bos en
natuur in het Edese bos. Op www.gelderland.nl is meer informatie te vinden.
De plan-MER ligt ter inzage en er is tot eind november tijd om te reageren.
2. Verslag van de vorige vergadering # 69 dd 31-08-2021.
Het Allemanskamp is niet verkocht. Er is 10 ha in ontwerp. De boodschap van Wim K is dat
het hier heel goed gaat.
Zie voor meer info https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/invoorbereiding/verdrogingsaanpak/
De mails met ontwerp en inrichtingsplan worden door Wim A doorgestuurd.
Hêlène merkt op dat zij het woord ‘strakker’ niet zo heeft bedoeld, het wordt gewijzigd in
interactiever.
1

3. Mededelingen Jochem.
De waterleiding wordt aangelegd, zie punt 1. Ecologisch is Tauw ingeschakeld, zij hebben in
de voorbereidingen geholpen met randvoorwaarden. De gemeente houdt toezicht op
uitvoering. De impact op het bos is zeer gering.
Er is een prunus-naloopactie bezig in het groene schuurtje. Het gaan om ongeveer 15 ha,
prunus wordt met de bosmaaier afgezaagd zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het
kwijtraken van de prunus is een illusie in Ede. Zeker als de planten vlakdekkend aanwezig
zijn. Als de verspreiding onder controle is, kan hij als bosboom gezien worden.
Zoals elk jaar rond deze tijd zijn er veel wildaanrijdingen. De afgelopen dagen was het zeer
extreem zoals een foto laat zien. Er zijn een aantal factoren die meespelen zoals de schemer
die inzet, meer mensen in het bos, hard rijdend verkeer, toename van verkeer enz.
De provincie heeft weinig gehoor voor de uit de hand lopende problemen op de N224.
Diverse partners in dit gebied hebben ook al bij de provincie aangegeven dat het mis gaat,
zonder resultaat.
Jeannet suggereert het schrijven van een ongevraagd advies aan de gemeente en provincie
om de problemen aan de orde te stellen. John zou graag parallel hieraan een informeel
traject volgen door de betrokken ambtenaren bij gemeente én provincie te bevragen en
informeren.
De Bosraad gaat een ongevraagd advies maken, Jeannet en John gaan hiermee aan de slag.
4. Mededelingen Wim K.
Evert heeft contact gehad met Wim en meldt dat:
- De initiatiefgroep Renkums Beekdal morgen bijeenkomt.
- De vraag over boscompensatie door de provincie wordt uitgezocht. Hiervoor wordt een
bomenmonitor gebruikt, de situatie specifiek voor Ede wordt in kaart gebracht. Op welke
termijn is niet duidelijk. Jochem vraagt de raad ‘wat willen jullie met deze informatie?’ het
lijkt onzinnig om informatie op te vragen en er vervolgens niets mee te doen.
5. Nieuwe initiatieven.
Herman Pieter zou graag zien dat de gebruikers van de verschillende typen paden in het
Edese bos bij elkaar gaan zitten om samen te werken. Zo kan er tot een betere zonering
gekomen worden. Evert brengt hierop het totstandkomen van de bedoelde paden in
herinnering, los van elkaar en zonder integrale visie, en laat weten dat het niet haalbaar is
om dit hele proces opnieuw te doen.
Jochem maakt een koppeling naar het nieuwe beheerplan waarin dit punt moet worden
opgenomen. Doel is een betere onderlinge afstemming waardoor natuur niet meer de dupe
is. Geen geeft aan dat de opdracht van de gemeenteambtenaren van Recreatie groot
onderdeel maken van het ontstane probleem. Een belangrijke doelstelling van de gemeente
is dat de bewoners gebruik moeten kunnen maken van de bossen. Dit gaat niet zonder dat
de verschillende groepen last van elkaar ondervinden en de natuur ervan te lijden heeft.
Recreatie is de groep waar dit probleem geadresseerd moet worden.
6. Overleg 23-09-2021 over het nieuwe beheerplan Bos en Natuur.
Suzette geeft een impressie van de bijeenkomst. De sfeer was uitermate goed. Het vorige
plan was te ingewikkeld, resultaten daarom lastig. In het nieuwe plan moeten meer doelen
en plannen komen die haalbaar en meetbaar zijn. Er moet een bredere inbreng van
bewoners komen, maar hoe? Recreatie is een belangrijk punt, de druk neemt toe. Hiermee
is en blijft zonering een zeer belangrijk item. Er volgt nog een verslag. Het overleg was
constructief en er is vertrouwen op een goede uitkomst. Herman Pieter roemt de praktische
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inslag, er ligt nog een wens om het eindbeeld van de Edese bossen te beschrijven. John stelt
voor om de visie en doel eerst goed te beschrijven, en daarna een terugkoppeling naar de
Bosraad te geven. Helaas spelen de verkiezingen ons parten als het gaat om het verkrijgen
van gelden voor de ambities uit het plan.
De volgende vergadering volgt er meer informatie.
7. Bestuurlijk overleg.
- Voortgang nieuw beheerplan en reglement
Wim K reageert nog inhoudelijk op het conceptreglement.
- Volgende stap op participatieladder
Vanaf de start betrokken worden bij beleidsvorming.
- Gebiedsentree De Ginkel
Herman Pieter en Suzette gaan naar de bijeenkomst op 28-10.
- Recreatiezoneringsplan De Veluwe
Op 23-11 houdt de provincie een digitale bijeenkomst en de gemeente overweegt een
dag ervoor een bijeenkomst over het Edese deel, uitnodiging volgt. Op 9-12 wordt de
Gemeenteraad geïnformeerd, in januari gedeputeerde staten en in april is de planning
tot vaststelling van het plan.
- Vergaderfaciliteit Raadhuis
Evert stipt dit onderwerp aan tijdens het bestuurlijk overleg.
(PS. na de vergadering is het bestuurlijk overleg met wethouder Van der Schans
afgesproken voor dinsdag 23-11-2021, 16.00).
8. Volgende vergadering.
Vergadering # 71 zal plaatsvinden op maandag 29-11-2021 op de gemeentewerf aan de
Asakkerweg 8.
9. Rondvraag en sluiting.
Op 26-11-2021 is de volgende excursie van Jochem, verdere informatie volgt nog. Het is aan
eenieder om zelf een excursie te organiseren.
Geen heeft een uitnodiging van de SME gekregen voor 18 november, Wim A stuurt deze
nog rond.
De website heeft aanpassingen nodig, linken zijn verouderd, recente activiteiten staan er
niet in enz.
Nb, John heeft na de vergadering een boekje digitaal aangeleverd over Amerikaanse
vogelkers, dit is via een link op de site te bekijken.
Evert sluit de vergadering om 21.34.
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