Vergadering # 71 Bosraad Ede
29-11-2021

19.30 uur

digitaal

Aanwezig:

Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma (vice-voorzitter),
Wim Appelman (ambtelijk secretaris), Marlies Sanders, Suzette Stumpel,
Jeannet Hubbeling, Hêlène Hullegie, Sanna Bastin, Ben C olenbrander,
John Smits, Jan van den Born, Geen Broere, Jochem van Gooswilligen (adviseur),
Wim Kuster (adviseur), Kasper Cornelissen (adviseur en webmaster),
Frits Mohren (gast), Jaco van Kranenburg (gast), Luc en Lieke Geraarts (gasten),
Wil Hovy (gast), Liesbeth Hunink (gast) en Siep van Dijk (gast).

Afwezig:

Marcel Baartmans, Maarten Zijp, Wim Zeeman (gast) en Judith Klostermann
(gast).

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering en brengt de digitale vergaderhygiëne in herinnering en heet de
nieuwe gasten speciaal welkom. De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
2. Verslag van de vorige vergadering # 70 d.d. 25-10-2021.
Met een kleine tekstuele aanpassing wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de
secretaris.
3. Mededelingen Jochem.
Nalopen prunus zoals in het vorige verslag vermeld is gereed. De lanen worden
vooruitlopend op het nieuwe plan aangepakt ten aanzien van snoeiwerk voor met name de
veiligheid. De begrazing met runderen wordt geëffectueerd door het plaatsen van
hekwerken langs de gemeentegrens. De natuurlijke begrazing met ree, hert en zwijn gaat
uiteraard gewoon door.
4. Mededelingen Wim K.
Verschillende gebiedsprocessen lopen nog. Met belanghebbenden wordt de toekomstige
ontwikkeling van de betreffende gebieden besproken.
Wim laat een kaartje zien waarop de gebieden te zien zijn. Onder meer De Ginkel, het
Binnenveld (samenwerking tussen waterschap, Utrecht, Gelderland, Barneveld,
Wageningen, Veenendaal en Ede) de Valk (met name de beken), omgeving Otterlo,
Renkums Beekdal, omgeving Deelen.
Herman Pieter geeft aan dat de boeren ook steun van de gemeente zouden kunnen krijgen.
Hij zou ook graag betrokken worden bij de opgave rond de beken en Deelen.
Allemanskamp, een blauw grasland, is niet verkocht en Wim laat de laatste ontwikkelingen
en een stukje geschiedenis zien. In het kort wordt het kwelwater zo veel mogelijk binnen
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het terrein gehouden. Invloeden van bemesting in de omliggende terreinen worden zoveel
mogelijk tegengegaan, onder meer door het omleggen van de Munikkenbeek.
Geen verbaast zich over het verleggen van de beek. Wim legt uit dat de beek omgelegd
wordt om het verrijkte water, dat afkomstig is van de bemeste gronden, af te voeren. Zo
blijft kalkrijk kwelwater binnen het gebied.
Herman Pieter vraagt waarom er wordt afgegraven, er is immers in de bodemcursus
geleerd dat in het kader van stikstofdepositie ontgraving niet gewenst is. Wordt vervolgd in
een andere vergadering, dan in een breder kader. Wim K organiseert een excursie naar de
Groene Grens, welke een vergelijkbaar gebied is.
5. Nieuwe initiatieven.
Benefietsconcert Ede: Luc, Jaco en Lieke leggen uit dat zij concerten willen gaan organiseren
die door middel van fietstochten verbonden worden. Zij onderzoeken de mogelijkheden die
een samenwerking kunnen opleveren. John stipt aan dat www.WoestenBijster.nl zich
ontwikkelt, wellicht is een verbinding mogelijk. Suggesties: Bennekom het koepeltje,
scoutinggroepen, Kernhem, Hoekelum, koepel in Lunteren, Quadenoord, Hartenberg,
kruising Bosbeekweg/dr Hartogsweg/spoorlijn.
Geen suggereert ook de historie mee te nemen. Pieter van Lent is een goede start om
binnen de gemeente verder te denken.
6. Tiende advies Bosraad Ede.
Dank aan John en Jeannette. Diverse suggesties zijn overgenomen, en Evert meldt dat de
wethouder het in goede staat ontvangen heeft. Een reactie van het College van B&W wordt
opgesteld. Het doorsturen naar GS Provincie zal nog plaats moeten vinden. Herman Pieter
geeft een kort verslag van het bestuurlijk overleg met de wethouder. De N224 is menigmaal
besproken en een doorn in het oog gebleken. Bij de provincie is bekend dat het onze
aandacht heeft. Wim K is met de provincie bezig over de lange termijnvisie voor de N224.
Evert vraagt zich af of de provincie ons serieus neemt als wij voorstellen om de N224 op
termijn af te sluiten. Hij roept de vergadering op om hier over te debatteren.
Suzette roept op om op sommige punten iets duidelijker te zijn. Een kaart toevoegen kan
helpen in de verduidelijking.
Jeannet geeft aan dat er goed over nagedacht is. Met het dromen wil zij duidelijk maken dat
de mens in het algemeen niet weet hoe de wereld er in de verre toekomst er uit zal zien.
Zij is ook van mening dat dergelijk dromen het advies niet ondermijnt.
Een aantal mensen denkt dat het effectiever is om ons op de korte termijn te richten.
John zou graag beide doen, én op de korte termijn oplossingen geven, én voor de langere
termijn een stip op de horizon.
Evert stelt voor om eerst de reactie van de wethouder af te wachten, en vervolgens het
punt nogmaals bespreken.
Herman Pieter zou graag met een praktische oplossing komen, en meeliften op de golf
waarin een groot aantal mensen nu bezig is met de zonering.
7. Nieuwe beheerplan.
Liesbeth krijgt, en neemt, het woord en vertelt het een en ander over het plan in
ontwikkeling. Een aantal reacties is binnen, als je nog wilt reageren, dan deze week nog
omdat een en ander nog verwerkt moet worden. Men wil met behulp van factsheets per
gebied aangeven welke kansen er zijn.
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7 december 2021 wordt er een informatieavond gehouden voor vrijwilligersorganisaties,
beherende organisaties en burgergroepen. De Bosraad wordt gevraagd een presentatie te
geven op deze avond. Herman Pieter meldt zich om een woordje te zeggen aldaar.
Hêlène is benieuwd wat er met de opmerkingen gedaan wordt. Deze zullen, waar nodig,
door Borgman verwerkt worden. Zij roept op om een gevoel van urgentie te geven als je het
plan leest. Zij roept op om ook luchtkwaliteit in het plan te verwerken. Liesbeth vraagt zich
af wat hierover in het beheerplan kan worden opgenomen, onze invloed op de
luchtkwaliteit is beperkt.
Jochem vult aan dat de reacties worden verzameld en verwerkt. Een nieuwe versie wordt
wederom verspreid. Evert pleit ook voor de, zoals omschreven, flexibiliteit in het plan en
deze later te concretiseren met jaarplannen.
Jeannet geeft aan dat pas met de doelen, en met name de meetbare doelen, het plan echt
gaat leven. Zij concludeert dat het op dit moment al zeer goed is.
8. Volgende stap participatieladder en nieuw reglement.
Wim geeft een presentatie over het reglement. Zijn voorstel is om de rol, taken en
verantwoordelijkheden van de Bosraad goed eerst vast te leggen, het huishoudelijk
reglement komt daarna wel in overleg tot stand. Evert verwacht dat de gemeente nu
voorstellen doet. Wordt vervolgd.
9. Recreatiezoneringsplan De Veluwe.
De nadruk lag op de recreatie, niet op natuur. Er werd gechat over eigenbelangen als onder
andere het uitlaten van honden.
De presentatie was goed, de reacties divers. Een verslag moet nog worden gedeeld,
onbekend is of deze wel is gemaakt.
Wim K gaat met de gemeenteraad om tafel om te zien of er zienswijzen zijn die moeten
worden ingediend bij de Provincie. Na vaststelling kan er eventueel een bezwaar gemaakt
worden. Evert roept op om op de zoneringskaart van de provincie te kijken. Dit is waar wij
toe op aard zijn! Jeannet vraagt of Wim een indruk heeft of de raad bezwaar wil gaan
maken. Dit is nog niet het geval, eventuele opmerkingen moeten nog verzameld worden.
Hêlène wil weten of er ontvangstlocaties bij Schaapskooi en Goudsberg komen. Wim licht
toe dat dit al zo is.
10. Volgende vergadering.
Vergadering # 72 zal plaatsvinden op 17-01-2022.
11. Rondvraag en sluiting.
John heeft een boekje over prunus laten rondsturen, graag hiervoor in een volgende
vergadering aandacht.
Bij de provincie heeft de natuurinclusiviteit en pacht aandacht. Ook hiervoor een andere
keer aandacht.
Hêlène vraagt of er nog meer dingen aan de orde zijn geweest bij de wethouder. Evert zal
de besluitenlijst na ontvangst doorsturen.
Evert wenst allen een goede decembermaand ondanks Corona en sluit de vergadering om
21.29 uur.
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