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Vergadering # 75 Bosraad Ede 
 

27-06-2021    19.30 uur   Werf Asakkerweg 
 
 
Aanwezig:  Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma (vice-voorzitter), 

Wim Appelman (ambtelijk secretaris), Marlies Sanders, Suzette Stumpel, Jeannet 
Hubbeling, Hêlène Hullegie, Jan van den Born, Maarten Zijp, Geen Broere, 
Jochem van Gooswilligen (adviseur), Wim Kuster (adviseur), Joppe Knoppers 
(gast) en Danny Prangsma (gast). 

 
Afwezig:  Sanna Bastin, Ben C olenbrander, Kasper Cornelissen (adviseur en webmaster), 

Wim Zeeman (gast), Judith Klostermann (gast), Frits Mohren (gast), John Smits en 
Marcel Baartmans. 
 

 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering om 19.30 en start met Joppe welkom te heten. Een korte 
voorstelronde volgt. Punt 9 wordt ingevoegd, Het Nieuwe Beheerplan. 
Verslagen van de gebiedsontwikkeling worden door Wim A doorgestuurd. 
Enige discussie ontstaat over de interne procedure over het uitbrengen van adviezen. 
Besloten wordt om per advies vooraf in de vergadering te bespreken hoe de procedure gaat 
worden.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 74 dd 25-04-2020. 
Suzette, n.a.v. agendapunt 4 vraagt zij zich af of er geluiden uit de bevolking zijn gekomen 
over het hondenuitlaatterrein op De Ginkel. Enkele keren zijn er bordjes gesloopt, de bal ligt 
nu bij defensie. Of defensie iets heeft gehoord is niet bekend. Is er iets bekend over het al 
dan niet begrazen door de schapen? Momenteel lopen ze weer op de heide. Herman Pieter 
voorziet dat door prioritering en meer beheergebieden de Ginkelse heide zal dichtgroeien.  
De stichting schaapskudde is een zelfstandige eenheid die zelf de keuzes maakt, al dan niet 
op financiële gronden. 
In het beheerplan bos en natuur zal de begrazing met schapen niet terugkomen. De zorgen 
zijn door de Bosraad geuit, er kunnen vragen gesteld worden aan de betreffende personen. 
Geen ziet weinig verandering in het uitlaten van honden in het heidegebied. 
Geen en Helene zouden graag een aantal regels willen opstellen over het maken van 
adviezen. Derhalve willen zij graag dat dit op de agenda van de volgende raad komt.  
Danny wil weten wat er mee bedoeld wordt dat het Land van Peelen zeer zwaar bemest is. 
Suzette ziet dat er mest wordt opgebracht waardoor de vegetatie in de directe omgeving 
verandert. Danny stelt voor om de notulen te wijzigen dat er volgens de regels bemest 
wordt. Jeannet stelt dat het niet vaststaat dat er overbemest is/wordt. Beide dames zijn van 
mening dat er teveel bemest wordt. Tekstueel wordt een kleine wijziging doorgevoerd. 
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Na een uitgebreide bespreking van de notulen, wat door Evert als stroperig wordt 
genoemd, worden deze toch verder volgens concept vastgesteld, met dank aan de 
secretaris. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

4. Mededelingen Jochem. 

Beheerteam en gevolgen voor het werk; 
Eén van de collega's uit het beheerteam, Jan Nab, is door persoonlijke omstandigheden 
voor langere tijd afwezig. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het werk in de 
natuurgebieden. Voorlopig verdelen we het vrijgevallen werk onder de andere collega's, 
maar hierdoor is de werkdruk aardig gestegen. Jan heeft normaalgesproken een behoorlijk 
aandeel in de voorbereiding van de dunning van onze bosgebieden. Dit pakken we daarom 
dit jaar anders aan. Het gebied Zuid Ginkel is aan de beurt voor dunning, maar gezien de 
beperkte capaciteit zetten we in op een relatief kleine dunning, specifiek gericht op het 
verbeteren van de natuurkwaliteit. Dit is in lijn met de veranderende rol van de 
houtoogt/dunning zoals die in het nieuwe beheerplan is vastgesteld. 
 
SPUK; 
Vanuit de provincie komen op dit moment allerlei initiatieven voor natuurherstel. Met de 
aannemer wordt gekeken naar bestrijding van Prunus op grote schaal, namelijk het gehele 
gebied Noord Ginkel. De stroomlijning van alle herstelplannen is een behoorlijke uitdaging 
en vanwege de schaal van de werkzaamheden is er ook meer werkvoorbereiding nodig.  
 
Wolf; 
In de gemeentelijke natuurterreinen leven op dit moment 1 á 2 wolven. Dit blijkt uit de 
wolvenmonitoring met cameravallen die wij samen met de Provincie Gelderland uitvoeren. 
Er is ook structureel contact met Natuurmonumenten over dit onderwerp omdat het voor 
de wolf uiteraard 1 leefgebied betreft. Het beeld is dat er vooralsnog geen vast territorium 
is ontstaan. Daarom verwachten we ook geen welpen dit jaar. De "losse" wolven worden 
wel geregeld waargenomen op de cameravallen. 
 
 

5. Mededelingen Wim K. 
Er is gewerkt aan het zoneringsplan en vastgesteld door GS, eind mei is ook de subsidie 
opengesteld om plannen in te dienen. De Gemeente is daar druk mee bezig. Eerst worden 
de plannen ingediend, en daarna de daadwerkelijke maatregelen die daarbij horen.  
In overeenstemming met andere terreineigenaren worden maatregelen besproken. Dit om 
het waterbedeffect goed te kunnen managen.  
De overleggen met de gebruikers is lastig, atb`ers, ruiters, bewoners, dorpsraden en 
dergelijke zijn goed te benaderen. Met name gebruikers van buiten de omgeving zijn lastig 
te benaderen.  
Er lopen diverse projecten om de omgeving groener te maken. Dit jaar in samenwerking 
met Apeldoorn. Meestal wordt er een dorp ‘aangepakt’ dit jaar een meer natuurlijk gebied, 
waar ook veel bewoners wonen aan de oostkant van de gemeente.  
Ook het buitengebied van Ede aan de Noord-Westkant lijkt erg geschikt om samen met 
Barneveld op te pakken.  
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In Harskamp wordt de N310 aangepakt, deze grenst aan het ISK terrein. Door herinrichting 
met name in de groensferen hoopt men de snelheid te temperen. Het is te prijzen dat de 
provincie iets verder kijkt dan de weg alleen, en ook de omgeving meepakt. Suzette vraagt 
of er voldoende gesaneerd is, er schijnt lood in de grond te zitten. Wim weet dat niet, het 
betreft hier de ruimte kort naast de weg, de ruimte lijkt al jaren openbaar, edoch het is 
terrein van defensie.  
De groene grens wilde de gemeente Ede overnemen als uitbreiding van het natuurareaal. 
Helaas gaat dit niet, de ondergrond blijft van Veenendaal en het beheerstichting mooi 
binnenveld zal het geheel beheren. Als gemeente is men bezig het derde deel in te richten, 
zo worden de andere twee al eerder aangelegde stukken verbonden. Eind dit jaar gaat 
gestart met de aanleg.  
De groep Robuuste Natuurversterking is net opgericht en op vele gebieden bezig om de 
natuur te versterken, het betreft hier een groep Edese ambtenaren.  
Renkums beekdal heeft een programmanager die een plan van aanpak gaat maken. De beek 
staat nu droog en dat levert veel natuurschade op. Zie ook de presentatie onder punt 7. 
 

6. Nieuwe initiatieven. 
Geen punten. 
 

7. Omgevingsvisie en gebiedsplannen. 
Wim laat een pptx-presentatie zien. 
 

8. Vervolgstappen omgeving plassen Vlinderdas. 
Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. 
 

9. Het Nieuwe beheerplan 
Dit is al in andere punten voldoende aan de orde geweest voor dit moment. 
 

10. Boscompensatie  
De vraag vanuit de SME is of de Bosraad ideeën heeft over een plek waar men bos kan 
planten. Dit komt de volgende keer terug op de agenda.  
Binnen het beheerplan dat Jochem nu hanteert, is ruimte om te werken aan de 
lanenstructuur.  
 

11. Volgende vergadering. 
Vergadering # 76 zal plaatsvinden op 5 september 2020 op de werf. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 

Evert sluit de vergadering om 21.40.  

 
Onderwerpen voor de toekomst: 
- 
-  

 


