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Vergadering # 76 Bosraad Ede 
 

5-9-2021    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, Sanna Bastin, John Smits, Jan van den Born, Maarten Zijp, Geen 
Broere, Jochem van Gooswilligen (adviseur), Wim Kuster (adviseur), Kasper 
Cornelissen (adviseur en webmaster), Wim Zeeman (gast). 

 
Afwezig:  Hêlène Hullegie, Frits Mohren (gast) Marcel Baartmans, Ben C olenbrander. 

 
 

Verslag 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Evert opent zoals gebruikelijk op 19.30 exact de vergadering en roept eenieder op om de 
goede sfeer te behouden.  
 

2. Verslag van de vorige vergadering # 75 dd 27-6-2020. 
Wim Z wil toevoegen over het land van Peelen dat er ook in de avond/nacht gemest wordt. 
Zou het kunnen zijn dat de vuiligheid die op het land de grond in gaat, invloed heeft op het 
grondwater dat door particulieren wordt opgepompt? Jochem vult aan dat bij twijfel de 
controlerende instantie ingeschakeld kan worden.  
 

3. Mededelingen en nieuwe initiatieven 
Geen is bij de crematie van Jan Versteeg geweest, oud-directeur van het Bosbedrijf.  
Maarten heeft een persoonlijke mededeling: hij is met prepensioen. 
Jeannet is gevraagd als voorzitter van de SME, zij zei JA ik wil. 
Herman Pieter zou graag een seizoen opening in het bos willen.  
Uitdaging van oude lanen, hier gaat Jochem mee aan de slag. 
Wim wil wel eens wat vertellen over de robuuste natuurversterking. Op stadswerk staat een 
seminar dat hierover gaat.  
Jochem nodigt iedereen op 12 september uit om aanwezig te zijn bij de première van Wolf, 
aanmelden bij Jochem, dan regelt hij kaartjes.  
Wim Z zou graag meer vertellen over drinkwaterleidingen en reserveringsgebieden. Vitens 
is op kortere termijn vergunningen aan het aanvragen. De nieuw aangevraagde 
waterwingebieden kunnen effect hebben aan de gebieden waar de Bosraad mee bezig is.  
Marlies stelt voor om de uitgebrachte adviezen nog eens te benoemen en te bekijken wat 
er mee gedaan is. 
 

4. Werkwijze Bosraad Ede bij adviezen. 
Evert licht toe hoe de adviseringswerkwijze tot stand gekomen is. Hij stelt voor om hierin 
niets te veranderen. Het punt monitoring behoeft links en rechts wat aandacht.  
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5. Nieuw Beheerplan Bos en Natuur 
Vanmiddag is de laatste sessie van deelgebied A geweest. De verslagen gaan nog gedeeld 
worden. Op 22 september van 9.30-12.30 en op 26 september van 13.00-16.00 zijn er 
informatiebijeenkomsten over deelgebieden B en C. Kijk voor de exacte details en locatie in 
de uitnodiging.  
 

6. Nieuw reglement 
Wim K licht toe hoe het reglement past binnen het nieuwe bosbeheerplan, en stelt een 
aantal wijzigingen voor. Hij zal de opmerkingen uit de vergadering meenemen in het 
voorstel. Vanwege tijdgebrek wordt dit punt eerder afgebroken, het voorstel wordt 
rondgestuurd. 
 

7. Vervolgstappen routes omgeving plassen Vlinderdas 
Kasper neemt even de kaart erbij en Herman Pieter vertelt hoe zijn visie is over de paden 
rond de plassen in Vlinderdas.  
De gemeente is voornemens om een extra route aan te leggen rond enkele van deze 
plassen. Elders worden routes weggehaald in het kader van de rust, maar rond de gebieden 
rond de kreelse plas en poel van van de brandhof, (waar het nu rustig is en voor natuur 
waardevol), worden nieuwe routes voorgesteld. Op de kaarten van de provincie is 
aangegeven dat er bijzondere waarden in dit gebied zitten. Reeën kalveren hier en met 
name in het voorjaar wordt met deze aanleg het hondenlosloop probleem sterk vergroot. 
Elders, op korte afstand kunnen routes aangelegd worden over bestaande structuren 
waarbij kwetsbare natuur minder zal worden aangetast. 
Wim K ligt toe dat vanuit het zoneringsplan de focus ligt op de heide. Het plan voorziet nu 
op concentrering van mensen in het midden van het gebied. Hiermee is het de bedoeling 
dat de heide ontlast wordt. Een extra korte route kan hier mede in worden voorzien. 
Onvermijdelijk gevolg is het drukker worden van andere delen.  
Er wordt informatie opgevraagd bij de ecologen, hoe de beslissing tot stand is gekomen.  
Wordt vervolgd.  
 

8. Boscompensatie  
Jeannet geeft aan dat er 100K ligt om boscompensatie te realiseren. De vraag is: zijn er 
ideeën waar en hoe deze compensatie gerealiseerd kan worden. Voor de helderheid: het 
draait om compensatie van gekapte bomen. De leden, adviseurs en gasten van de Bosraad 
weten geen locatie die hiervoor geschikt is. Mocht je die wel weten, graag op papier naar 
Jeannet.   
 

9. Nieuwe data vergaderingen 
Jochem gaat zich inzetten om het mogelijk te maken om wederom in het Raadhuis te 
mogen vergaderen, liefst op een dinsdag.  
 

10. Volgende vergadering. 
Vergadering # 77 zal plaatsvinden op 24 oktober 2022. 
 

11. Rondvraag en sluiting. 

Jochem belooft een bbq.  

Evert sluit de vergadering om 21.31.  
 

Onderwerpen voor de toekomst: 


