
 

Vergadering # 77 Bosraad Ede 
Dinsdag 25-10-2022, 19.30 uur Raadhuis A304 
 

Aanwezig:  Evert van Amerongen (voorzitter), Herman-Pieter Prangsma (vice-voorzitter), Marlies Sanders, 

Suzette Stumpel, Jeannet Hubbeling, Sanna Bastin, John Smits, Wim Kuster (adviseur), Kasper 

Cornelissen (adviseur en webmaster), Wim Zeeman (gast), Hêlène Hullegie, Ben C olenbrander, 

Danny Prangsma  (gast), Judith Klostermann (gast) 

 

Afwezig:  Maarten Zijp, Geen Broere, Jan van den Born, Jochem van Gooswilligen (adviseur), Marcel 

Baartmans 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

Evert opent de vergadering dit keer weer in het gemeentehuis.  

Marlies neemt tijdelijk de verslaglegging op zich omdat Wim Appelman op dinsdag andere 

bezigheden heeft. Ook Kasper heeft tijdelijk het beheer van de website op zich genomen. We 

zoeken nog mensen die dat deze functies kunnen overnemen. 

 

Helene hoopt dat er voldoende tijd is voor punt 10. Daar hebben we de volgende vergadering 

ook tijd voor.  

 

2. Verslag van de vorige vergadering # 76 d.d. 05-09-2022 (bijgevoegd). 

Punt 2: Suzette brengt naar voren dat particuliere bewoners in het bos grondwater 

onttrekking om van te drinken. Ze vraagt of de kwaliteit van dat water gecontroleerd wordt. 

Nee, dat wordt niet gecontroleerd, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. 

Danny stoort zich aan de term ‘vuiligheid’. Volgens hem is mest geen vuiligheid. Hij stelt voor 

de term vuiligheid te vervangen door mest.  

 

Punt 4. Helene wilde graag input leveren voor de vergadering waarbij ze niet aanwezig kon 

zijn. Evert: daar is aandacht aan besteed, zoals te lezen is in het verslag. We hebben echter 

afgesproken om niets aan het proces te veranderen. 

 

Na verandering van het woord ‘vervuiling’ in ‘mest’ wordt het verslag (#76) van de vorige keer 

vastgesteld. 

 

3. Secretariaat: Ingekomen stukken en vacature secretaris. 

Geen – voor vacatures zie 1 

 

4. Mededelingen en nieuwe initiatieven. 

Jochem is afwezig en Wim Kuster geeft geen mededelingen. 

 

John stelt voor om Wim Appelman met ‘iets’ te bedanken. Evert regelt dat. 

 

Helene ziet regelmatig grof vuil in bos. Ze denkt dat ‘het moeten maken van een digitale 

afspraak om grof vuil weg te brengen’ voor digibeten niet werkt. Voor de mensen die dat niet 

digitaal kunnen, zou ‘bellen’ een optie zijn. Judith neemt dit signaal mee. Jeanette zegt dat je 

ook terplekke geholpen wordt om een afspraak te maken. Maar dat is niet algemeen bekend. 



 

5. Robuuste natuurversterking (WimK). 

Wim heeft de ‘basiskwaliteit’ voor de gemeente Ede vastgesteld. Deze basiskwaliteit is 

gedefinieerd aan de hand van het wel of niet aanwezig zijn van ‘gewone’ soorten (vooral 

vogels) en karakteristieke landschapstypen. Ook stedelijke omgeving heeft een eigen 

basiskwaliteit met soorten. Deze basiskwaliteit is in beeld gebracht voor de omgevingsvisie, 

waarbij de gemeente streeft naar systeemherstel. Nu deze kwaliteit is vastgesteld, gaat de 

gemeente monitoren hoe het gaat met de leefomgeving. 

 

Jeanette vraagt: Wat wil de gemeente van ons? Zonder heldere vraag aan ons blijft het 

‘zenden’ en dat wil Wim juist liever niet. Wim antwoordt dat hij ons wil laten zien hoe de 

gemeente wil gaan werken aan systeemherstel. Daarna legt hij een relatie met het bos. 
 

John vraagt wat er als referentie wordt gebruikt. Wim antwoordt dat een ‘goede’ 

basiskwaliteit vooral is gebaseerd op de aanwezigheid van vogels en karakteristieke 

landschapstypen, zoals beschreven in het boek ‘Nederlandse vogels in hun domein’. Deze 

werkwijze resulteert in een kaart met 4 kwaliteitsklassen: goed, middel, laag en zeer lage 

kwaliteit (0-25; 25-50; 25-75 en 75-100 % vogels aanwezig). Het referentiejaar voor 

landschappen is ‘nu’ en daarbij horen de vogels die we nu in die landschappen mogen 

verwachten. 

 

De aandachtspunten of ‘knoppen’ voor een verbeteren van de basiskwaliteit zijn: het 

hydrologische systeem, het oppervlak en de ecologische verbindingen, dynamiek en 

diversiteit, nutriënten en vervuiling van chemische stoffen, biotische kwaliteit en aanpak 

exoten.  

 

Evert vraagt wat hiervan in het beheerplan zal landen. Wim stelt dat het functioneert als een 

checklist waarbij we inzichtelijk maken of er voldoende aandacht is voor al deze ‘knoppen’. 

Als er aan de knoppen gedraaid moet worden, zijn daarvoor instrumenten zoals subsidies, 

verordeningen ed. beschikbaar om er voor te zorgen dat het systeem ook daadwerkelijk 

herstelt. Dit is allemaal niet nieuw. Er gebeurt al heel veel. Er is een overzicht van allerlei 

projecten die al een relatie hebben met de aandachtspunten. Wim hoopt aan het eind van 

jaar het ‘systeem’ gevuld te hebben. Dit doet hij samen met Liesbeth en Jochem. Kan de 

Bosraad daarbij meedenken? Wim vindt dat geen slecht idee.  

 

Herman Pieter vraagt zich af of meer gemeentes dit doen. Waar gaat dit in de toekomst toe 

leiden? Krijgen we straks niet meer gedonder? Evert vindt het geen ‘gedonder’ als de natuur 

er beter van wordt. Wim antwoordt dat de gemeente Ede voorop loopt als het gaat om 

robuuste natuurversterking. Judith: alle gemeente in provincie gaan een natuurbeleidsplan 

maken. 

  

Marlies stelt dat nu ook al soorten (zoals vogels en vleermuizen) wettelijk zijn beschermd 

buiten de natuurgebieden. Ze vraagt of er ook andere soortengroepen dan vogels worden 

meegenomen. Wim antwoordt dat Carlo meer groepen heeft meegenomen. Vooral in relatie 

met de ecologische verbindingen en connectiviteit zijn andere soortengroepen meer indicatief 

dan vogels. 

 



Wim: het doel van de basiskwaliteit is niet star ter bescherming, maar voor inzicht in waar we 

aan moeten gaan werken aan de hand van meetbare doelen. 

 

6. Drinkwaterleidingen en reserveringsgebieden (Wim Z, Jochem en Evert). 

Wim Zeeman houdt een presentatie over de waterhuishouding van de Veluwe. Deze 

informatie is volgens hem belangrijk voor het nieuwe bosbeheerplan, bijvoorbeeld het 

schema van de twee stuwwallen en sandr vlakte. Ook voor de planning van de te nemen 

maatregelen is de relatie met de waterhuishouding belangrijk. Zo zal er door het omvormen 

van naaldbos naar loofbos (verdamping naaldbos is groter) meer water wegstromen naar de 

ondergrond en er elders meer water omhoog komen. Judith stelt dat de verdamping van 

naaldbossen juist zorgt dat de Veluwe nu de meeste regen krijgt.  

 

De menselijke invloed op de waterhuishouding is groot: de aanleg van sprengenbeken, 

bosaanleg na 1850 (verdamping), drinkwaterwinning, waterregulering voor de landbouw, 

toename verharde oppervlak. Er is nog steeds een trend van dalende grondwaterstanden op 

de Veluwe. Het neerslagtekort wordt groter door de droge jaren. Het duurt lang voor het 

grondwater weer is aangevuld. Allerlei plannen, zoals de bouw van 10.000 woningen tussen 

Ede en Lunteren, hebben ook een effect op de hydrologie. Wat zijn de aangrijpingspunten om 

daarop te kunnen sturen? Bijv.je zou ook klimaatvriendelijk kunnen bouwen. Wat gaat het 

betekenen voor het bosbeheerplan? Als we systeemherstel van natuur willen, wat betekent 

dat dan voor het (latere) grondgebruik, zoals woningbouw, in de omgeving? Waarop je zou 

kunnen sturen, wordt een onderwerp voor de volgende keer. 

 

Wim stuurt zijn PowerPoint op voor de volgende keer. 

 

7. Evaluatie uitgebrachte adviezen (Marlies). 

Marlies stelt voor om de uitgebrachte adviezen nog eens te benoemen en te bekijken wat er 

mee gedaan is. Hieronder de adviezen: 

1. Gedenkbos 2011 

2. De Zanddijk 2011  

3. Speelbos 2012 

4. Toekomstige Programma buitengebied 2015 

5. Zienswijze Structuurvisie Bennekom 2017 

6. Verkoop gronden Otterloo 2017 

7. Vogelkers 2017 

8. Recreatieven routes 2018 

9. Programma Biodiversiteit 2019 

10. Wildaanrijdingen N224 2021 

 

Niet besproken. Op de agenda voor de volgende keer. 

 

8. Nieuw Beheerplan Bos en Natuur (Wim K).  

Op de agenda voor de volgende keer. 

  

9. Vlinderdas, informatie van de ecologen (Wim K). 

Op de agenda voor de volgende keer. 

 



10. Nieuw reglement Bosraad Ede (Wim K, pptx reeds in bezit). 

Op de agenda voor de volgende keer. 

 

11. Voorstel volgende vergaderingen: 

# 78   13/12/2022  Raadhuis 

# 79  24/01/2023  Raadhuis 

# 80  14/03/2023  Raadhuis 

# 81  23/05/2023  Raadhuis 

# 82  11/07/2023  Raadhuis – is schoolvakantie – weekje eerder 

# 83  12/09/2023  Raadhuis 

# 84  24/10/2023  Raadhuis 

# 85  12/12/2023  Raadhuis 

 

12. Rondvraag en sluiting. 

Iedereen: reglement lezen voor de volgende keer. 

Volgende keer beginnen met reglement. 


