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Voorwoord

Een landelijk gebied om trots op te zijn
Trots op de natuur en het landschap in de eigen omgeving begint bij het
besef hoe bijzonder onze grote, groene gemeente is. Van de 32.000
hectare is meer dan 80 procent landelijk gebied: bossen en heidevelden
maar ook weilanden en akkers met kleine buurtschappen.
Het gevarieerde geheel van natuur- en agrarische landschappen maakt
Ede tot een prachtig gebied om in te wonen, te werken en te recreëren.
Niet voor niets komen toeristen graag naar Ede om van al het moois te
genieten! Wij als gemeente willen de landschappen dan ook graag zo
houden én versterken. En als je bovendien het landschap ‘leert lezen’
(snapt hoe het ontstaan is), wordt het meer dan alleen een groen decor.
Het krijgt meer waarde als je oog krijgt voor de engen, als je weet waar
het veen ontgonnen werd.
Ons beleid om het landschap mooi te houden is de voorbije jaren
gegroeid van een gemeentelijke aanpak naar een gemeenschappelijke
aanpak. Steeds meer inwoners dragen met Levend Landschap-projecten
actief bij aan versterking en behoud van de Edese landschappen.
Die gemeenschappelijke aanpak vormt ook de kern van deze
geactualiseerde visie. In de aanloop naar de nieuwe Omgevingsvisie zet
de gemeente de huidige Structuurvisie Buitengebied graag voort tot
2021. De aanpak is aantoonbaar succesvol. Ik ben ervan overtuigd dat
een actieve inzet door bewoners en agrariërs stimulerender en
effectiever is dan een gemeente die het voortouw neemt.
Willemien Vreugdenhil
Wethouder

2019-2021
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Samenvatting

De gemeente Ede hecht aan de natuur en het landschap op haar grond
gebied; ze zijn van grote waarde voor de samenleving en leveren heel wat
op! Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: iedereen
profiteert ervan en heeft er baat bij. Het is ons Groene Kapitaal, waar we
bovendien voor een deel onze identiteit aan ontlenen.
Die identiteit is te versterken en het bewustzijn van de waarde van natuur
en landschap is te vergroten, door inwoners sterker te betrekken en
verantwoordelijkheid te geven. De tijd is er rijp voor. De samenleving
wil een serieuze rol bij behoud en versterking van natuur en landschap.
De nationale overheid sluit hierbij aan met de nieuwe Omgevingswet.
In aanloop naar de nieuwe Omgevingsvisie zet de gemeente Ede de
huidige Structuurvisie Buitengebied Ede (2011-2018) voort tot 2021, onder
de naam Levend Landschap Ede (2019-2021). Daarbij stelt de gemeente
een beleid op met een lijst projecten die tot uitvoering worden gebracht.
In deze tijd met een groeiende maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsbesef is een ‘gemeenschappelijke’ vormgeving van
beleid en uitvoering beter op zijn plaats. Daarom vullen we de komende
jaren de Structuurvisie Buitengebied Ede aan met een ‘gemeenschappe
lijke’ Levend Landschap-aanpak.
Bewoners en lokale partijen krijgen bij een gemeenschappelijke aanpak
dus meer ruimte om zelf initiatieven te ontplooien en uit te voeren.
De gemeente verschuift hiermee haar rol van een beherende naar een
meer verbindende partij. Deze ontwikkeling past beter bij de visie
die de gemeentelijke organisatie kiest en sluit beter aan bij de wenselijke
participatie, een van de pijlers van de Omgevingswet. Binnen het nieuwe
stelsel staat de gebruiker van de fysieke leefomgeving centraal.

2019-2021
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Inleiding bestuursakkoord Ruimte voor Ede 2018-2022

Onze Edese samenleving wordt er
beter van wanneer we er samen aan
bouwen en verantwoordelijkheid
nemen. We vinden het belangrijk
dat inwoners en (maatschappelijke)
ondernemers invloed hebben op
dat wat voor hen belangrijk is en
hun leefomgeving mede vormgeven.
Daarom willen we ruimte bieden

aan initiatieven vanuit de samen
leving. Om die initiatieven te laten
slagen zijn we als gemeentebestuur
beschikbaar als verbinder tussen
groepen en belangen. We gaan in
gesprek met inwoners, bedrijven,
kennisinstellingen en maatschappe
lijke organisaties. Of het nu gaat om
een initiatief vanuit de samenleving,

of een maatschappelijk vraagstuk
waarvan wijzelf trekker zijn.
We stimuleren initiatieven uit de
samenleving waarbij deelnemers
laten zien dat ze mede verantwoor
delijkheid willen dragen.Daarbij
ondersteunen we waar het nodig is
en reiken we kaders aan als het
moet.

Gemeentelijke organisatievisie
Een omslag van een ‘gemeente
lijke’ naar een ‘gemeenschappe
lijke’ verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het buitengebied sluit
aan bij onze eigen gemeentelijke
organisatievisie die zegt:‘Het is niet
meer van deze tijd om alles voor
inwoners te regelen. Dat is ook niet
nodig, want mensen kunnen veel
zelf. Natuurlijk hebben we soms te
maken met regelgeving die we
zeker moeten handhaven, maar in
6
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veel andere gevallen is er ruimte
om samen met inwoners tot
oplossingen te komen.’
Door met inwoners, ondernemers
en organisaties samen te werken
sorteren we voor op de Omgevings
visie en handelt de gemeente in de
geest van de Omgevingswet (zie
kader Omgevingswet samengevat).
De gemeenschappelijke Levend
Landschap-aanpak zal eenvoudig
te integreren zijn in de toekomstige

Omgevingsvisie. We bouwen in de
periode tussen 2019 en 2021 voort
op het vigerende beleid van de
Structuurvisie Buitengebied Ede
en het bijbehorende uitvoerings
programma. Levend Landschap Ede
is een aanvulling daarop en stelt
geen wezenlijk nieuw beleid voor.

Omgevingswet samengevat

De Omgevingswet bundelt de
wetgeving en de regels voor
ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water. Daarmee
vormt de wet de basis voor het
integraal beheer van en voor
de ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving.
De uitgangspunten van de
Omgevingswet zijn:
• minder en overzichtelijke regels
• meer ruimte voor initiatieven
• lokaal maatwerk
• vertrouwen

Gebruikers centraal
Het stelsel van de Omgevingswet
stelt de gebruikers centraal. Er is
meer ruimte om te ondernemen en
de procedures zijn korter.
Participatie is een belangrijke
pijler onder de Omgevingswet.
Vroegtijdig samenwerken vergroot
de kwaliteit van oplossingen en
zorgt ervoor dat verschillende
perspectieven, kennis en creativiteit
direct op tafel komen. Participatie
is maatwerk. Daarom schrijft de
wet niet voor hóe de participatie
moet plaatsvinden.

Het motto van de wet is:
‘ruimte voor ontwikkeling,
waarborgen voor kwaliteit’
Dit motto is vertaald in twee
maatschappelijke doelen:
•	een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit bereiken
en in stand houden
•	de fysieke leefomgeving doel
matig beheren, gebruiken en
ontwikkelen om er maatschappe
lijke behoeften mee te vervullen
2019-2021
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1. Het gemeentelijke
natuur- en
landschapsbeleid

2019-2021
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Onder de vlag van de Structuurvisie Buitengebied (2011-2018) is de afgelopen
jaren flink aan natuur- en landschapsontwikkeling gewerkt. Veel projecten
zijn afgerond, enkele zijn in uitvoering, enkele zijn gepland en een aantal
projecten vormen een doorlopend proces. In dit hoofdstuk een terugblik op
het uitgevoerde beleid.
Wat hield de Structuurvisie
Buitengebied in?
In 2011 heeft de raad de Structuurvisie Buitengebied
vastgesteld. De gemeente voldeed daarmee aan de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. In deze wet wordt
gesteld dat iedere gemeente een of meerdere struc
tuurvisies moet opstellen met daarin de gemeentelijke
integrale visie op het buitengebied, de hoofdzaken van
het door de gemeente gevoerde ruimtelijke beleid en
de samenhang met het beleid voor economie,
recreatie, landschap en natuur.
De Structuurvisie Buitengebied heeft de volgende
beleidsdoelen:
•	een ontwikkelingsgerichte integrale aanpak gericht
op sterke economische dragers
•	een sterke samenhang tussen stad en land;
buitengebied en stad vormen een geheel
•	een sterk groen-blauw casco dat de natuurkernen
met elkaar verbindt
•	een sterke eigenheid van Ede, voortbouwend
op de huidige kenmerkende kwaliteiten van het
buitengebied
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Vanuit de Structuurvisie Buitengebied zijn in de
afgelopen periode verschillende deelplannen en
programma’s opgesteld. De beleidslijn voor de sterke
economische dragers is bijvoorbeeld in het Program
ma Buitengebied opgenomen. Voor de ontwikkeling
van recreatie & toerisme en het behoud van ons
erfgoed zijn aparte nota’s opgesteld. De samenhang
tussen stad en land is uitgewerkt in de Stadvisie.
Aanvullend op het beleid uit de Structuurvisie is er via
het Programma Biodiversiteit extra aandacht voor de
achteruitgang van de biodiversiteit. Voor de ont
wikkeling van natuur en het realiseren van landschaps
doelen, zoals het groen-blauw casco en het ver
sterken van de eigenheid van de Edese landschappen
(zie bijlage 2), werken we nog steeds vanuit de
beleidskaders van de Structuurvisie Buitengebied.

Samenvatting natuur- en landschapsbeleid Structuurvisie Buitengebied

De kwaliteit van natuur en land
schap in de gemeente Ede ver
sterken we door te bouwen aan
het groen-blauwe casco en door
de eigenheid van de landschappen
te versterken.
De belangrijkste opgave is het
maken van een robuust groenblauw casco voor de hele gemeen
te dat dient als netwerk van natuur
gebieden en ecologische verbindingen op verschillende
schaalniveaus. Het groen-blauwe
casco is tevens het ruimtelijke
kader voor recreatieve routes voor
wandelaars, fietsers en ruiters en
voor de ‘wateropgaven’. Het vormt
bovendien het kader voor toe
komstige ontwikkelingen op het
gebied van wonen, werken en
(verblijfs)recreatie.
De Veluwe is de kern van het
groen-blauwe casco in Ede. Daar
wordt sterk ingezet op het
vergroten van de natuurwaarden.
Daarnaast wordt een kwalitatieve
verbetering van de recreatie
voorgestaan. Het beleid van de

gemeente Ede voor de Veluwe
richt zich op het inperken van de
‘rode functies’ en verstoring van
natuur ten gevolge van toenemend
recreatief gebruik. We willen de
bijzondere beeldkwaliteit van de
engen (de ruggengraat en ‘ziel’ van
Ede) en de parels op de Veluwe
behouden en versterken.
Om de grote natuurkernen en de
natuurparels in de Gelderse Vallei
met elkaar te verbinden worden
dwars door de Vallei ecologische
verbindingszones ontwikkeld.
Hiertoe is al jaren beleid en
instrumentarium ingezet. Binnen
het casco is er extra aandacht voor
de knelpunten – de flessenhalzen
en barrières – in de ecologische
verbindingen. De provinciale
verbindingszones Lunterse Beek en
Lunterse Beek-Rijn vormen het
primaire groen-blauwe casco in de
Vallei. Ze maken deel uit van de
ecologische hoofdstructuur en
verbinden de Veluwe, de natuur
gebieden in de Vallei, de Utrechtse
Heuvelrug en het Rivierenland.
Gemeentelijke ecologische

verbindingen vormen een aan
vulling op het primaire groenblauwe casco in de Vallei.
Dit secundaire casco bestaat uit
twee gemeentelijke groene ver
bindingen. De gemeente Ede legt
de prioriteit bij de ontwikkeling van
de zone Veluwe-Allemanskampje.
Ook wordt aandacht besteed aan
de wijze waarop de eigenheid van
de Edese landschappen kan
worden versterkt en de eco
logische en cultuurhistorische
waarden gewaarborgd. Hiermee
zet de gemeente Ede de jarenlange
praktijk van samenwerking met
particulieren voort.

2019-2021
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Structuurvisie Buitengebied: uitwerking voor natuur en landschap.
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Vijf landschapstypen
De Structuurvisie Buitengebied richt zich in het
bijzonder op versterking van de eigenheid van de
vijf Edese landschapstypen (zie bijlage 2):
• heide- en broekontginningen
• engen
• veenontginningen
• kampenlandschappen
• bos- en heide
De gemeente Ede koestert het van oudsher bestaande
onderscheid tussen de landschapstypen. De diversiteit
aan landschappen is een belangrijke troef voor de
gemeente, haar bewoners, de recreanten en toeristen,
en de biodiversiteit. Dat er zoveel verschillende landschapstypen zijn, vindt zijn oorsprong in de bijzondere
ligging van Ede. Het grondgebied strekt zich uit van de
hooggelegen, droge stuwwal van de Veluwe in het
oosten naar de laaggelegen, natte Gelderse Vallei in
het westen. De mensen die er sinds de prehistorie

woonden en werkten, hebben de landschappen
verder gevormd: heide en veen is ontgonnen, op
woeste gronden zijn bossen geplant, om percelen zijn
houtwallen gezet en erven zijn ingericht.
De landschapstypen zijn in de Structuurvisie Buiten
gebied helder omschreven. Het zijn nadrukkelijk
streefbeelden; de laatste decennia is het streekeigene
van de verschillende landschapstypen deels verloren
gegaan. Veel houtwallen zijn verwijderd en in open
landschappen zijn bomen aangeplant. Steeds meer
oude boerderijen worden door burgers bewoond en
agrariërs hebben grote schuren en stallen neergezet.
De Veluwse natuur met zijn (inter)nationale allure is
door de beschermde status relatief weinig aan ver
anderingen onderhevig. Door samen met bewoners
het streekeigene te beschermen en terug te brengen
kunnen we bijdragen aan duidelijk herkenbare en
onderscheidbare landschappen. Dan winnen de
landschappen aan kwaliteit en identiteit.

Praktische tips voor verfraaiing van erven

De kenmerken van de Edese
landschappen zijn omschreven in
de folder Kiezen voor een fraaie
omgeving, streekeigen beplanting
in het buitengebied van Ede. Deze
folder met landschapsomschrijvin
gen en praktische tips voor erf- en

landschapsinrichting wordt bij
inpassing van huizen en gebouwen
in het landschap en bij bewoners
initiatieven als handleiding
gebruikt.

Kiezen voor
een fraaie omgeving
Streekeigen beplanting in
het buitengebied van ede

2019-2021
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Structuurvisie Buitengebied: landschapsontwikkeling.
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Het Landschapsfonds
Gebiedsdekkende structuurvisies stellen ons als
gemeente, vanuit de nieuwe Wet Ruimtelijke
Ontwikkeling (Wro), in staat om in overeenkomsten
over grondexploitaties financiële bepalingen op te
nemen, die wij als voeding gebruiken voor het
Landschapsfonds. Door het instellen van een
Landschapsfonds kan de gemeente projecten uit het
uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie
Buitengebied (deels) financieren. De afgelopen jaren is
dan ook een groot deel van de projecten uit het
uitvoeringsprogramma gerealiseerd (zie afbeelding
Gerealiseerde projecten Structuurvisie Buitengebied).
De bedoeling van het Landschapsfonds is om de
verstedelijking van het landelijk gebied te compenseren
door investeringen in de groene ruimte. Bij de afname
van groen door woningbouw of bedrijventerreinen
wordt een afdracht gedaan ten gunste van dit fonds.
Bij een functieverandering van agrarisch naar wonen is
de afdracht 10 euro per kubieke meter woongebouw.
Bij een functieverandering van agrarisch naar ander
soortig bedrijf is de afdracht 10 euro per vierkante
meter. Op basis van ervaringscijfers is de inleg in het
Landschapsfonds ongeveer 65.000 euro per jaar.
Het fonds is en wordt aangewend voor:
•	aanleg en herstel van landschapselementen
(doorlopend proces)
• klompenpaden (doorlopend proces)
• wandelpad bij Fort aan de Buursteeg (gerealiseerd)
• ontwikkeling Lunterse Buurtbos (gerealiseerd)
•	herontwikkeling bos conform het bosbeleidsplan
(doorlopend proces)
• Natuurvisie bosterreinen (nog niet gerealiseerd,
gepland vanaf 2020)

•	
Herstelplan landgoed Kernhem (gerealiseerd)
•	recreatiecluster Otterlo (doorlopend proces, visie
recreatie en toerisme)
• Goudsberg project (gerealiseerd)
• weidevogelbeheer (doorlopend proces)
• wegbeplanting De Kraats (doorlopend proces)
• ontsnipperingsmaatregelen fauna (gerealiseerd)
• inrichting Doesburger Eng (gerealiseerd)
• Vlinderdas, natuurontwikkeling (gerealiseerd)

Van Structuur- naar Omgevingsvisie
Het aan de Structuurvisie Buitengebied gekoppelde
financieringsinstrument loopt dit jaar (2019) af.
In 2021 hebben we volgens de huidige planning een
Omgevingsvisie die het nieuwe integrale kader vormt
voor de fysieke leefomgeving. Deze Omgevingsvisie
vervangt de Structuurvisies en het Landschapsfonds.
Om de jaren 2019 tot en met 2021 te overbruggen
en te blijven werken aan de langjarige natuur- en
landschapsdoelen zet de gemeente de huidige
beleidslijn en het Landschapsfonds, behorend bij de
Structuurvisie Buitengebied, door tot 2021. In deze
overbruggingsperiode werken we in de geest van de
Omgevingswet, zodat de transitie naadloos plaatsvindt.
Door te werken met een vastgesteld uitvoerings
programma is er nog sprake van een ‘gemeentelijke’
aanpak om natuur en landschap te versterken. In deze
tijd met een groeiend maatschappelijke betrokkenheid
is een ‘gemeenschappelijke’ uitvoering beter op zijn
plaats.
De gemeente laat het werken vanuit het uitvoerings
programma Structuurvisie Buitengebied dus niet los.
Wel gaan we vooruitlopend op de uitganspunten van
de Omgevingswet de uitvoering wat anders aanpakken.
Bij de uitvoering stellen we de gebruikers centraal
door de landschapsdoelen te koppelen aan de behoefte
2019-2021
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vanuit de maatschappij. Zo werken we bijvoorbeeld
het structuurvisieproject Uitvoeringsprogramma’s
Levend Landschap voor de 6 dorpen (bijlage 3) op
een eigentijdse Omgevingswet gerichte manier uit.
Daarnaast zijn er nog enkele projecten in uitvoering
die gebruik maken van financiering via het Landschaps
fonds: Weidevogelbeheer, Natuurvisie gemeentelijke
bosterreinen, Klompenpaden en Landschapsbeheer.
De overige projecten zijn of uitgevoerd of opgenomen
in andere programma’s (zie bijlage 1). Het volgende
hoofdstuk licht toe hoe de gemeente de uitvoering
van de Structuurvisie met de instrumenten uit de
Omgevingswet gaat aanpakken.
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Algemeen: Ontwikkelen en vullen natuurwaardenkaart
Algemeen: Ontsnipperingsmaatregelen
Bouw schaapskooi Ederheid
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)

Algemeen: Recreatie voorzieningen en infopanelen
Algemeen: Toeristische bewegwijzering
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2. Ingrediënten voor
een gemeenschappelijke
aanpak
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De gemeente Ede hecht aan de natuur en het landschap op haar grondgebied;
ze zijn van grote waarde voor de samenleving en leveren heel wat op!
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: iedereen
profiteert ervan en heeft er baat bij. Het is ons Groene Kapitaal.
Identiteit
Het Edese landschap vormt een deel van onze identi
teit. Hoe een landschap eruitziet, zegt iets over de
bewoners, de cultuurhistorie en of we ons er thuis en
ermee verbonden voelen. Dit raakt aan regionale trots.
Daarnaast leveren landschappen onmisbare eco
systeemdiensten en producten, denk aan voedsel, hout,
drinkwater, biodiversiteit, schone lucht, rust en ruimte.
We kunnen er fietsen, wandelen, joggen en op vele
andere manieren recreëren. De landschappen zorgen
voor een prettig woon- en leefklimaat, waar veel
mensen hun boterham verdienen. Alle reden om het
Groene Kapitaal te koesteren, te versterken en optimaal
te gebruiken. We realiseren ons daarbij dat de bewoners
van onschatbare – zelfs onmisbare – waarde zijn om
het landschap mooi en interessant te houden. Vooral in
landschappen zonder wettelijke bescherming is de
inzet van de hele samenleving van groot belang.

Duurzame inzet bewoners
Tot nog toe is er sprake van een ‘gemeentelijke’ aanpak
om natuur en landschap te beschermen en te versterken.
Daarbij stelt de gemeente een beleid op met een lijst
projecten die tot uitvoering worden gebracht. In deze
tijd met een groeiende maatschappelijke
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef is een
‘gemeenschappelijke’ vormgeving van beleid en
uitvoering beter op zijn plaats.
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Een actieve inzet door bewoners is stimulerender en
effectiever dan een gemeente die het voortouw neemt.
Bewoners zijn de dragers van het landschap, beschikken
over nuttige lokale kennis, zijn bereid energie te steken
in de realisatie van eigen ideeën en voelen zich
verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding
van hun leefomgeving. Zo zal een eenmaal opgezette
zwerfbrigade jaren actief blijven. Zeker, er zullen
mensen afhaken maar er komen ook telkens nieuwe
bij. Lokale initiatieven geven resultaten die maatschap
pelijk verankerd en bestendig zijn. Het eigenaarschap
van het landschap komt terug bij het dorp en de
bewoners, daar waar het vroeger ook lag.

Sociale cohesie versterken
Samenwerken in het buitengebied verstevigt de sociale
cohesie in buurt- en dorpsgemeenschappen, een
van de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet.
Bewoners ervaren het als plezierig om samen te werken
en daarvan zichtbare resultaten te zien. Er ontstaan
vriendschappen, mensen komen mogelijk uit een
isolement en horen er weer bij. Het zichtbaar mooiere
landschap door de inzet van bewoners levert waarde
ring op in de samenleving en draagt bij aan voldoening,
eigenwaarde en trots. Mensen realiseren zich: hieraan
heb ik meegewerkt.

Dorpsprocessen en burgerinitiatieven
aanjagen
De inspiratie voor verdere versterking van de vijf Edese
landschapstypen samen met de bewoners ligt voor
het oprapen. Veel mensen zetten zich al vol overgave
maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks in voor het
landschap als vrijwilliger, boer of bewoner (zie kader).
De gemeente Ede ziet graag dat zij nog meer mede
verantwoordelijkheid gaan nemen. Ofwel dat ze zich
het landschap nog meer gaan ‘toe-eigenen’; niet
zozeer in juridische zin maar als moreel eigenaar.
De gemeente wil daarom inwoners meer ruimte
gaan bieden om bijdragen te leveren aan natuurlijke,
cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke
kwaliteiten van het buitengebied. Dat kan door
lopende en nieuwe dorpsprocessen en door burger
initiatieven verder te verbinden, te faciliteren en te
versterken. Daarmee dragen we actief bij aan een

buitengebied, waar bewoners zich sterk bij betrokken
voelen en waarvoor ze zich willen inzetten. Niet
eenmalig, maar voortdurend.

Rol van de gemeente
Een belangrijke taak van de gemeente is om een stevige
basis te leggen voor natuur en landschap, zodat er
nog meer draagvlak bij inwoners ontstaat om zich
blijvend in te zetten. De gemeente enthousiasmeert,
moedigt aan om ideeën aan te dragen, helpt bewoners
op gang en zet haar kennis en deskundigheid in.
Vanzelfsprekend bewaakt de gemeente daarbij de
wettelijke en beleidskaders. De gemeente verleent
organisatorische en financiële ondersteuning (met
middelen uit het Landschapsfonds) en bevordert
kennis. Door vrijwilligers op te leiden, krijgen
initiatieven een continu en duurzaam karakter.
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Project Levend Landschap Ede
Het project Levend Landschap dat in de zes
dorpskernen van Ede is opgezet en momenteel wordt
uitgevoerd, is een mooi voorbeeld van hoe bewoners,
vrijwilligersgroepen en dorpsverenigingen samen aan
de slag gaan voor hun eigen buitengebied en dorp.
De gemeente en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) doorlopen samen met de dorps
belangenorganisatie en inwoners van elke kern een
dorpsproces (zie kader), waarbij projectideeën worden
geïnventariseerd rondom de thema’s recreatie, erfgoed,
ecologie en landschap (zie bijlage 3). De projecten
sluiten aan op of zijn een invulling van dorpsplannen
of -visies en het gemeentelijke beleid voor natuur,
landschap, erfgoed en recreatie. De projecten worden

zoveel mogelijk door bewoners opgezet en uitgevoerd.
Dit versterkt de betrokkenheid bij het landschap en
maakt landschapsbeheer en -ontwikkeling duurzaam
en betaalbaar. Indien nodig schakelen groepen onder
steuning in van andere gebiedspartijen, zoals agrarische
natuurverenigingen en/of andere vrijwilligersgroepen.

Koppeling met andere beleidsthema’s
In de in hoofdstuk 2 genoemde uitwerkingen van de
Structuurvisie of nieuw opgestelde beleidsdocumenten
voor erfgoed, biodiversiteit, en recreatie en toerisme
wordt het samenwerken met de maatschappij om de
gestelde doelen te bereiken erkend. In de Erfgoednota
en het Programma Biodiversiteit wordt het project
Levend Landschap zelfs als instrument daarvoor

Wie zijn er actief in natuur en landschap?
In de gemeente Ede zijn zeker 20
tot 25 grotere vrijwilligersgroepen
in actief in natuur en landschap. Zij
houden zich bezig met educatie,
lobby, soortenbescherming, moni
toring, onderhoud van klompen
paden en beheer van natuur,
landschap en groen erfgoed. Naast
deze groepen die op structurele
basis werken, zijn er ook klein
schalige bewonersinitiatieven.
En er zijn groepen die landschaps
beheer niet als hoofdactiviteit
hebben maar er wel een raakvlak
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mee hebben, zoals Scouting en de
Jagersvereniging (zie bijlage 1).
Daarnaast zijn er vele bewoners en
ondernemers die met ondersteuning
van de landschapsbeheerders in
gemeentelijke dienst een streek
eigen erf- en/of kavelgrensbeplanting
aanleggen. De landschapsbeheerders
stellen een landschapsbeplantings
plan op voor bewoners en
(agrarische) ondernemers, waaraan
de gemeente voor bouwactiviteiten
een bouwvergunning, milieu
vergunning en bestemmingsplan

wijziging heeft verleend. Op de aan
te planten bomen en struiken geeft
de gemeente een sterke korting.
Tijdens een jaarlijkse plantdag
kunnen bewoners en bedrijven de
bomen en struiken ophalen. Met
deze aanpak wordt jaarlijks gemid
deld 3 hectare streekeigen land
schapselementen aangelegd of
hersteld. De gemeente heeft op
deze wijze over de jaren heen meer
dan 2000 overeenkomsten
gesloten voor aanplant en herstel
van landschapselementen.

genoemd. Erfgoed, biodiversiteit, en recreatie en
toerisme hebben baat bij een uitvoeringsgericht land
schapsbeleid waarbinnen behoud en ontwikkeling van
de in het landschap horende erfgoed en natuurwaarden
worden versterkt.
Door onder één vlag (Levend Landschap Ede) te werken
aan de inzet van vrijwilligers in het landschap kan de
gemeente in de organisatie aanwezige kennis en
beschikbare budgetten voor behoud en ontwikkeling
van het landschap effectiever inzetten. Voor inwoners
is het niet interessant om te weten onder welk beleids
thema binnen de gemeentelijke organisatie hun inzet
valt of uit welk budget de projecten worden onder
steund. Belangrijker voor de groepen is een laag

drempelige ingang bij de gemeente die zorgt voor
een snelle doorverwijzing naar de verantwoordelijk
medewerker.
De Levend Landschap-groepen trekken nieuwe
vrijwilligers aan, naast de al bestaande vrijwilligers
groepen, en verbinden diverse groepen aan elkaar.
De projecten versterken de betrokkenheid van en
saamhorigheid in de lokale gemeenschap.
Voorbeelden van projecten die in uitvoering zijn, zijn
het opzetten van zwerfafvalbrigades, het plaatsen van
streekeigen landhekken, beplantingsprojecten (dorpen
in het groen) en het opknappen van landgoederen.
De meerjarige ondersteuning door SLG wordt gesub
sidieerd door de provincie Gelderland.

Stappen in het Levend Landschap Ede-proces
Elk dorpsproces start met twee
informatieavonden. Tijdens de
eerste avond brainstormen dorps
bewoners over mogelijke projecten,
tijdens de tweede avond worden
de ideeën verder doorgesproken.
Kansrijke ideeën komen op een
uitvoeringsagenda. Rondom elk
project wordt een klein projectteam
van bewoners geformeerd. De
gemeente stelt eventuele aanvullen
de uitvoeringsgelden beschikbaar
en SLG kennis en gereedschappen.
Er dient wel rekening te worden

gehouden met de ervaring en
deskundigheid van de groepen.
De ene groep heeft bijvoorbeeld
behoefte aan ondersteuning bij
de uitwerking van de ideeën tot
uitvoerbare projecten, de andere
wil graag hulp bij het zoeken naar
financiering, het regelen van
vergunningen of de organisatie
van een bewonersavond.
Na uitvoering van een project
komt het aan op een continue,
zelfstandige inzet van bewoners.
Om bijvoorbeeld een ommetje of

aangelegde houtwal in stand
te houden is beheer nodig.
SLG kan hierbij een rol spelen door
vrijwilligers en particulieren met
een cursus op te leiden, zodat ze
het in het vervolg zelf kunnen.
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Legenda
Beplantingsplannen
beplanting in 2016
beplanting in 2017
project: Lunteren in het groen 2018
beplanting in 2018

Landschapsregeling gemeente Ede

Overzicht van de beplantingsprojecten in 2016-2018.
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3. Hoe ziet onze
gemeenschappelijke
aanpak eruit?

2019-2021
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De hiervoor beschreven Levend Landschap-aanpak die wij in samenwerking
met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben ontwikkeld
en die sinds 2016 in uitvoering is, nemen we als uitgangspunt voor een
gemeenschappelijke aanpak voor 2019-2021, waarbij bestaande en
nieuwe vrijwilligersgroepen aan de slag gaan voor hun leefomgeving.

Nieuw is dat meer dan voorheen en meer structureel
samengewerkt zal worden met andere vrijwilligers
groepen en partners, zodat ze elkaar inspireren,
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
De gemeente organiseert het platform voor samen
werking, onder meer door het organiseren van bijeen
komsten, werkdagen, plantdagen en een gezamenlijk
digitaal platform waarop de successen kunnen
worden gedeeld. Deze gemeenschappelijke Levend
Landschap-aanpak is een mooie aanvulling op het
succesvolle werk van de reeds bestaande vrijwilligers
groepen en de twee gemeentelijke landschaps
beheerders die zich vooral richten op erf- en
perceelbeplantingen van boerderijen, woningen en
perceelranden.
Naast de gemeenschappelijke aanpak werken we
door aan een aantal nog niet afgeronde projecten uit
het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie
Buitengebied en aan natuur- en landschapsprojecten
vanuit andere programma’s en overheden, zoals het
Programma Buitengebied en de Agenda Landschap
van de provincie Gelderland. De projecten uit de
verschillende aanpakken zijn hierna beschreven.
Voor de nieuwe gemeenschappelijke aanpak hebben
we een aantal concrete acties voor ogen:
28
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1. Uitvoeringsoverleg
We organiseren twee keer per jaar (mei en oktober)
een uitvoeringsoverleg Levend Landschap, waarbij de
medewerkers van de gemeente Ede van de verschil
lende disciplines en eventueel lokale partijen de
uitvoering bespreken met de voormannen en voor
vrouwen vanuit de Edese Levend Landschap-werk
groepen. We stemmen dan af over de planning van
komende uitvoeringsplannen en lopende beleids
uitvoeringszaken vanuit de gemeente. Het uit
voeringsoverleg bevordert het samenspel tussen de
medewerkers van de gemeente en de vrijwilligers van
de Levend Landschap-werkgroepen. Dit doen we door
het oppakken van wensen en kansen die voortvloeien
uit het uitvoeringsoverleg. Het kan hierbij gaan om een
gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwil
ligers te werven, het opleiden van mentorvrijwilligers,
een cursusaanbod afgestemd op de behoeften van de
groepen of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de
kaart zetten met locaties en werkresultaten.

2. Dag van het Levend Landschap
Eens per jaar wordt er (in het voorjaar) een thema
tische bijeenkomst georganiseerd met als titel
‘Dag van het Levend Landschap’. Elk jaar is een andere
dorpsorganisatie gastheer en ligt de nadruk op een

ander landschappelijk thema, zoals erfgoed, bio
diversiteit, landschap en recreatie. Het betreffende
thema wordt in het uitvoeringsoverleg van oktober
samen met de Levend Landschap-werkgroepen
vastgesteld. Het doel van deze dag is uitwisseling van
kennis en ervaringen van projecten en activiteiten,
inventarisatie van praktische wensen, werving van
vrijwilligers, promotie van het vrijwilligerswerk en
natuurlijk het landschap zelf. We organiseren op die
dag een markt waarop de verschillende vrijwilligers
organisaties zich kunnen presenteren en promoten.
In samenwerking met de organisaties zijn er lezingen,
cursussen of workshops over het thema voor een
breed publiek. Het organiserende dorp vertelt over de
projecten en leidt eventueel de bezoekers rond langs
de uitgevoerde, in uitvoering zijnde of geplande
projecten.

3. Heel Ede aan de slag
‘Heel Ede aan de slag’ is een jaarlijks evenement,
bijvoorbeeld op de eerste zaterdag van februari,
waarbij alle dorpen aan de slag gaan in de eigen
omgeving met een concrete uitvoeringsactiviteit.
Denk aan het knotten van bomen, aanplanten van
een dorpsboomgaard, het opruimen van zwerfafval,
het opknappen van een grafheuvel et cetera. De
dorpen organiseren dit zelf en krijgen daarbij onder
steuning van de gemeente en Stichting Landschaps
beheer Gelderland voor wat betreft gereedschap en
pr-activiteiten (opstellen persbericht, flyer, et cetera).
Op deze manier brengen we de actieve inzet van
onze inwoners en de mogelijkheid van de zorg voor
de eigen leefomgeving door bewoners zelf onder de
aandacht.

4. Plantdag
In het plantseizoen wordt door en in samenwerking
met een van de dorpen een plantdag georganiseerd.
Op deze dag krijgen de deelnemers van de erf
beplantingsprojecten hun bomen en struiken
uitgereikt. Deze projecten vloeien voort uit de
uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap zoals
in 2018 ‘Lunteren in Groen’ en de erfbeplantings
plannen van individuele bewonersinitiatieven,
waarvoor een van de gemeentelijke landschaps
beheerders een ontwerp heeft gemaakt. Hiermee
maken we duidelijk dat de vele kleine losstaande
initiatieven onderdeel zijn van een groter geheel.
Gezamenlijk zorgen ze ieder jaar weer voor een flinke
bijdrage aan het herstel van het landschap.
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5. Landschapsprijs

8. Voorbeeldprojecten

Jaarlijks reikt de gemeente een prijs uit voor een
inwoner die zich geheel belangeloos zeer verdienste
lijk heeft gemaakt voor het Edese landschap. De
uitreiking van deze prijs kan plaatsvinden door
bijvoorbeeld de burgemeester of wethouder tijdens
de Dag van het Levend Landschap.

In ieder dorp ontstaan uit de uitvoeringsagenda’s voor
Levend Landschap, project 6.13 Structuurvisie, succes
volle projecten die ook in de andere dorpen navolging
kunnen krijgen. Voor deze projecten stellen we een
algemeen plan van aanpak op, zodat de werkwijze eenvoudig op te pakken is. Enkele voorbeeldprojecten zijn:

6. Communicatieplatform
We richten een digitaal Levend Landschap-platform
op dat dienst doet als loket en vraagbaak voor allerhande vragen die (potentiële) Edese vrijwilligers
hebben. We faciliteren met het platform het vrij
willigerswerk. De site is een laagdrempelige manier
voor het inwinnen van adviezen voor nieuwe en
bestaande initiatieven over werkwijze, projectont
wikkeling maar ook over aanplant, gereedschaps
gebruik, inrichting van kleine terreintjes en veilig en
deskundig werken et cetera. De gemeentelijke
landschapsbeheerders beheren het platform. Op de
site publiceren we het landschapsnieuws om het
vrijwilligersnetwerk te voeden en houden we een
gezamenlijke projectagenda bij om de partijen te
verbinden. Jaarlijks wordt er een rapportage gemaakt
waarin we terugblikken op de achterliggende periode
en de projecten voor het komende jaar benoemen.
Deze uitgave is de start hiervan.

7. Excursie voor college en raad
Jaarlijks organiseren we een werkbezoek naar een of
meerdere vrijwilligersinitiatieven voor bestuurders en
raadsleden van de gemeente Ede, eventueel aangevuld
met ambtenaren die een relatie hebben met het buiten
gebied of een van de Levend Landschap-thema’s.
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Uilenproject
Naar voorbeeld van het project ‘Uilen onder de
pannen Ederveen-Lunteren’
Het doel van het project is behoud en ontwikkeling
van biotopen (nest en -schuilgelegenheid, voedsel
aanbod) voor zowel de steen- als kerkuil door
voorlichting, het in samenwerking met Steenuilen
overleg Nederland (STONE) en Kerkuilen Werkgroep
Nederland versterken van de bestaande uilenwerk
groepen en aanleg van streekeigen beplanting en
nestkasten.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen
• Informatieavond
Organisatie van een informatieavond over het
uilenproject samen met bestaande uilenvrijwilligers
in het gebied. Tijdens deze avond komen de
volgende onderwerpen aan bod:
–	ecologie van de steen- en kerkuil in het algemeen
–	relatie tussen steen- en kerkuilen en het land
schap en de mogelijkheden om het eigen erf
‘uilvriendelijk’ in te richten
–	Inhoud van het project: werving van vrijwilligers,
werving van grondeigenaren met interesse in
erfbeplanting en/of een nestkast
• Cursus
	Vrijwilligers krijgen een cursus aangeboden met
daarin de volgende onderdelen:
–	maken van een erfscan en deze vertalen naar
eenvoudig advies voor de eigenaar
–	aan de hand van het geluid steenuilenterritoria
inventariseren.
–	broedbiologisch onderzoek, onder andere
controle en schoonmaken van nestkasten
–	veilig werken/gebruik van ladder, katrol en
valbeveiliging
–	ophangen van nestkasten
–	maken van een werkplan en vervolgafspraken

met de gewenste soorten. De beplanting wordt
geleverd tijdens een lopende beplantingsactie in
de gemeente Ede. De eigenaar zorgt zelf voor
aanplant, al dan niet met vrijwillige hulp.
•	Materiaal
	Per project worden 20 steenuilenkasten
en 5 kerkuilenkasten gemaakt door lokale
zorgboerderijen.

Dorpen in het Groen
Naar voorbeeld van Lunteren in het Groen
De Levend Landschap-werkgroep en bewoners gaan
aan de slag om de erven rondom het dorp te voorzien
van streekeigen beplanting. Door het beplantings
project vanuit een dorp en samen met de inwoners
uit te voeren wordt veel bereikt.
Resultaat
•	fraai ingerichte erven en een dorp dat trots is op het
eigen landschap!
•	een sterkere sociale cohesie tussen de bewoners
onderling en grotere binding met de streek
•	een grotere ruimtelijke kwaliteit van het buiten
gebied
•	een grotere kennis onder de bewoners van de
eigen leefomgeving

• Aanplant van landschapselementen
	De aanplantactie van erven ter versterking van het
steen- en kerkuilenbiotoop gaat als volgt: tijdens de
informatieavond kunnen eigenaren zich aanmelden
voor beplanting. De vrijwilligersgroep gaat op zoek
naar geschikte locaties op de erven. De landschaps
beheerders van gemeente Ede ontvangen de lijst
met de gewenste aanplant per eigenaar. Zij voeren
een check uit en maken de voorstellen compleet
2019-2021
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Dorpen in het Groen heeft de volgende onderdelen
•	Informatieavond
	We starten met het samenstellen van een werk
groep. Zij organiseert een avond waarop informatie
wordt gegeven over landschappelijke beplanting.
De bewoners kunnen zich pgeven voor deelname.
•	Erfbezoek en beplantingsplan
	Geïnteresseerden krijgen een erfbezoek van één
landschapsbeheerder van gemeente Ede.
Tijdens het bezoek geven zij persoonlijk advies over
de landschappelijke en cultuurhistorische inrichting
van het erf en het omringende landschap.
Dit advies wordt verwoord in een concreet
beplantingsplan.
•	Plantmateriaal
	Voor alle deelnemers wordt het plantmateriaal
(bomen, struiken, bosplantsoen) tegelijk besteld,
zodat de kosten voor de deelnemers beperkt blijven.

•	Plantdag
	De plantdag is de feestelijke afsluiting van het
project. Ter voorbereiding van deze dag wordt het
plantmateriaal door een leverancier op een centrale
plek afgeleverd in het dorp en door de deelnemers
opgehaald. De deelnemers ‘kopen’ het plantsoen
voor een zeer lage prijs door de gezamenlijke
inkoop en subsidie van de provincie Gelderland.

Levende landgoederen
Naar voorbeeld van Harskamp
In het Edese landschap zijn op diverse plekken nog
veel landgoedelementen aanwezig, maar ze vallen
vaak nauwelijks op omdat de samenhang in de loop
der tijd verloren is gegaan. Het samen met de
bewoners en gebruikers opstellen en uitvoeren van
een landgoedversterkingsplan maakt enthousiasme
los, stimuleert om het landgoedkarakter van de
omgeving te versterken en bevordert de trots op de
eigen leefomgeving.
Resultaat
Een landgoedversterkingsplan brengt de samenhang
van landgoedelementen terug en vergroot de ‘lees
baarheid’ van het historisch ontstaan van het landschap.
Een landgoedversterkingsplan bestaat uit de
volgende onderdelen
•	Kerngroep
	Er wordt een kerngroep samengesteld die bestaat
uit de werkgroepleden van de Levend Landschapprojecten en deskundigen van de gemeente Ede.
•	Vooronderzoek door de kerngroep
	Er wordt historisch onderzoek gedaan naar de
ontstaansgeschiedenis van het landgoed of het
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waardevolle landschap. Het huidige gebruik, het
beheer en de landschappelijke situatie van het
gebied worden geïnventariseerd en de
gebiedsbegrenzing wordt vastgesteld.
• Informatieavonden
	De informatieavonden hebben als doel om zoveel
mogelijk eigenaren te enthousiasmeren om hun
huidige erfinrichting aan te laten sluiten bij het
historische landschap. De deelnemers stellen
gezamenlijk een landgoedversterkingsplan op uit de
ideeën en vrijwillig toegezegde input van de
eigenaren, gebruikers en belanghebbenden.
• Tijdspad
	Er wordt een overzicht en tijdsplanning van de
beoogde werkzaamheden opgesteld, waarin staat
hoe de werkzaamheden gefinancierd worden, wie
verantwoordelijk is voor de financiering en de
uitvoering, en wanneer projecten gerealiseerd
kunnen zijn.

Biodiversiteitplan Bloemrijk dorp
Naar voorbeeld bsn Bloemrijk Bennekom
De Levend Landschap-werkgroep Bennekom heeft in
2018 50 boomspiegels beplant met bij-vriendelijke
planten en bollen. Bewoners adopteren een boom
spiegel en zorgen voor onderhoud. Dit plan wordt in
2019 uitgebreid en is een voorbeeld voor andere
dorpen.
Resultaten
Een duurzaam bijenlandschap: 10 procent van het
openbare oppervlak vormt een netwerk van voedsel
rijke (= bloemrijke) en nestrijke plekken, ook in de
stedelijke omgeving. Dit is aantrekkelijk voor bijen
maar ook voor andere diersoorten (vogels,
vleermuizen) en de bewoners zelf.

Het biodiversiteitsplan Bloemrijk dorp omvat de
volgende onderdelen
De werkgroep biodiversiteit Bloemrijk dorp bestaat uit
bewoners, ondersteund door deskundigen van de
gemeente en de wijkbeheerder. De groep gaat in het
dorp op zoek naar in te richten stukjes openbaar groen,
terreinen van kerken, bedrijven, tuinen bewoners,
(brede) wegbermen et cetera.
De eigenaren worden benaderd (vaak de gemeente
en dus de wijkbeheerder) en gevraagd of ze een deel
van het grondstuk beschikbaar willen stellen voor de
aanleg van een bij-vriendelijke beplanting.
De succesfactoren in Bennekom
•	de positieve ervaring versterkt de teamspirit
•	een financiële bijdrage van de RK-kerk en Ede
Doet-cheques
•	plantmateriaal is goedkoop beschikbaar gesteld via de
gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Andere activiteiten en resultaten
•	borging van duurzaam beheer
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onder de aandacht gebracht. Ook via artikelen in de
Buitenronde en de plaatselijke kranten wordt het
project gepromoot. De landhekken van eiken- en
douglas hout worden gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging Vallei
Horstee.

9. Structuurvisie-projecten i.s.m.
agrarische natuurverenigingen

•	uitbreiding van Bloemrijk Bennekom met enthou
siaste subgroepen
•	educatie aan en informeren van bewoners over het
belang van biodiversiteit
•	monitoring van de effecten op wilde bijen, hommels,
vlinders en zweefvliegen i.s.m. IVN en KNNV

Streekeigen landhekken
Naar voorbeeld van Otterlo en Harskamp
De Levend Landschap-werkgroepen Harskamp en
Otterlo zetten zich in voor de plaatsing van streek
eigen landhekken in het buitengebied. De hekken
hebben een eigen voor de Gelderse Vallei ontwikkelde
uitstraling. De werkgroepen promoten het plaatsen
van de hekwerken, omdat deze het buitengebied
verfraaien en een bijdrage leveren aan de versterking
van de herkenbaarheid van ons cultuurlandschap.
Op het hek worden oude streeknamen vermeld.
Tijdens informatiebijeenkomsten over Levend
Landschap in de zes dorpen worden de Vallei-hekken
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Voor de uitvoering van het landschapsbeheer, het
realiseren van het groen-blauwe casco en het
biodiversiteitsherstel is een goede samenwerking met
de agrariërs van groot belang. Zij zijn tenslotte de
beheerders van het landschap. In samenwerking met
het collectief van agrarische natuurverenigingen
voeren we een aantal concrete projecten uit die
meerdere natuur- en landschapsdoelen dienen.

Project Landschap en biomassa
Structuurvisieproject Landschapsbeheer en groenblauw casco
Het onderhoud van landschapselementen zoals
knotbomenrijen, houtwallen en singels kost de
eigenaren veel tijd en geld zonder dat het economisch
profijt oplevert. Het vrijkomend takhout wordt dan ook
vaak ter plekke verbrand. Hierbij komt veel CO2 vrij en
gaat een potentiële energiebron verloren. In samen
werking met de agrarische natuurvereniging Vallei
Horstee is de gemeente voornemens om het snoei
hout te gaan inzamelen voor verbranding in de
biomassacentrale. De eigenaren die het hout aan
bieden ontvangen een vergoeding voor het
landschapsonderhoud.
Voor het project nodigen de ANV en de gemeente
zoveel mogelijk eigenaren van landschapselementen

uit. Dit gebeurt via een mailing en eventueel een
infoavond. Eigenaren die gaan deelnemen, knotten de
bomen en/of snoeien de houtsingels en leggen het
snoeihout op een afgesproken datum aan de weg.
De ANV zorgt voor het versnipperen en het afvoeren
van de snippers naar het verzamelpunt van de
biomassacentrale. De eigenaar ontvangt een afge
sproken vergoeding voor het geleverde hout. De basis
hiervoor is de vergoeding volgens de provinciale
subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Jaarlijks worden
er in de gemeente ongeveer 2100 bomen door
particulieren geknot. De bijdrage voor de eigenaren
en de overige kosten worden gefinancierd uit de
opbrengst van de snippers, de subsidieregeling voor
het agrarisch natuurbeheer, een bijdrage vanuit het
landschapsbeheerbudget en eventueel het duurzaam
heidsbudget van de gemeente Ede.
Potentieel levert dit project ongeveer 570 m3 hout
snippers op per jaar. Daarmee verminderen we de
CO2-uitstoot en houden we het onderhoud van
landschapselementen, waar veel diersoorten zoals
steenuilen van afhankelijk van zijn, betaalbaar.

Weidevogelplan Binnenveld
Structuurvisieproject Weidevogelbeheer
Sinds begin jaren negentig zijn er in het Binnenveld
twee vrijwillige weidevogelgroepen actief: één voor
het Gelderse Binnenveld Oost (WBO voor Bennekom
en Wageningen) en één voor het Utrechtse Binnenveld
West (WBW voor Rhenen en Veenendaal). De vrij
willigers zoeken de nesten en zorgen samen met de
agrariërs voor de bescherming ervan. De gemeente
Ede geeft de ANV Binnenveld hiervoor jaarlijks een
financiële bijdrage uit het landschapsbeheerbudget.
Beide weidevogelwerkgroepen richten zich op meer
dan alleen de bescherming van nesten en jongen van

akker- en weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur,
scholekster en wulp. Zij zetten zich ook in voor de
bescherming van erfvogels, zoals steen- en kerkuil,
en boeren- en huiszwaluw. Waar mogelijk wordt ook
herstel van biotopen van rode-lijstsoorten als veld
leeuwerik, patrijs en ijsvogel nagestreefd. Beide
werkgroepen worden in hun werk financieel gesteund
door de vier gemeenten en het bedrijfsleven in het
Binnenveld.
Vanaf 2018 kunnen vanuit de provinciale subsidies en
de daarbij horende regelingen beheerpakketten
worden afgesloten voor weidevogels in de vorm van
uitgestelde bewerking van maïsland en aanleg van
braakstroken/akkerranden. Dat geldt zowel voor
Binnenveld-West als Oost.
De komende jaren ontstaan er bovendien extra kansen
voor weidevogels in het Binnenveld, omdat het Rijk tot
en met 2021 extra POP3-geld inzet voor weidevogelen boerenlandvogelbeheer in Nederland. Het is de
bedoeling dat agrarische collectieven samen met
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provincies voor de inzet van dit extra geld plannen en
beheerstrategieën ontwikkelen. De gemeenten Ede,
Wageningen, Rheden en Veenendaal gaan samen met
de agrarische collectieven Utrecht-Oost en Veluwe de
mogelijkheden onderzoeken voor extra weidevogel
beheer in het Binnenveld, en stellen hiervoor
gezamenlijk een vernieuwd weidevogelbeheerplan op.

10. Natuurontwikkelingsprojecten
voor realisatie groen-blauw casco
Een van de hoofddoelstellingen van de Structuurvisie
Buitengebied is het realiseren van een groen-blauw
casco in de Vallei. Dit doen we door mee te werken
aan provinciale natuurontwikkelingsprojecten zoals de
Binnenveldse Hooilanden en door de realisatie van de
Groene Grens in samenwerking met de gemeente
Veenendaal.

Realisatie 3e fase Groene Grens
Structuurvisieproject Groene Grens
De Groene Grens maakt deel uit van het Gelders
Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone. Het
gebied vormt straks een ecologische corridor op basis
van de natuurontwikkelingsmodellen Kamsalamander
en Vuurvlinder. Het plangebied ligt op de grens van Ede
en Veenendaal op grondgebied van de gemeente Ede
grofweg tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade.
In het Plan van Aanpak voor de Groene Grens is
vastgelegd:
•	12 hectare bebouwing en 95 hectare groenzone
waarvan 70 hectare natuur. Alle kosten komen ten
laste van opbrengsten uit de woningbouw in
Veenendaal Oost en Zuidbalkon (gem. Veenendaal).
•	De provincie Gelderland geeft voor 14 hectare
verwerving en inrichting van de Groene Grens
STUITsubsidie (stedelijk uitloopgebied).
•	In 2010 is de inrichtingsvisie afgerond en tevens
wordt er een beheerplan gemaakt.
•	De gemeenten Ede en Veenendaal werken samen
aan de realisatie van de Groene Grens.
Na 2010 is gestart met de realisatie van de Groene
Grens. De aanleg gebeurt in drie fasen. De eerste twee
fases zijn inmiddels gerealiseerd en er is 44 hectare
natuur aangelegd met een belangrijke recreatieve
uitloopfunctie voor de bewoners van Veenendaal
Oost.
Het beheer wordt op dit moment uitgevoerd door
Stichting Mooi Binnenveld. De derde fase (ongeveer
23 hectare) wordt aangelegd in nauwe samenwerking
met de lokale agrariër en zal dan ook een combinatie
worden van natuur en landbouw.
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Binnenveldse Hooilanden
Structuurvisieproject Groen-blauw casco
In de Binnenveldse Hooilanden werken natuurlief
hebbers, boeren en terreinbeheerders samen met
overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen
Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen. De
Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van
286 hectare aaneengesloten natuur bestaande uit
zoveel mogelijk hoogwaardige natte, schrale gras
landen langs de Grift. Het gebied maakt deel uit van
het Gelders Natuurnetwerk. In de Binnenveldse
Hooilanden ligt de Bennekomse Meent dat onderdeel
is van het Natura2000-gebied Het Binnenveld.
Voor realisatie van de Binnenveldse Hooilanden
hebben een aantal partijen een schetsontwerp en
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld: Staats
bosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden,
Stichting Mooi Binnenveld, waterschap Vallei en
Veluwe, provincie Gelderland, gemeente Ede en
gemeente Wageningen. De gemeente Ede heeft als
taak om de bestemming van het plangebied om te
zetten van agrarisch naar natuur.

11. Natuur en landschapsprojecten
binnen het Programma Buitengebied
Het Programma Buitengebied is een eerste opstap tot
vernieuwing van het beleid voor een vitaal buitengebied
waar het goed wonen, werken en recreëren is, nu én in
de toekomst. Daarbij speelt de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied een centrale rol. Die willen we versterken via
uitnodigingsplanologie. Deze werkwijze vraagt om een
andere rol van zowel gemeente als bewoners. Binnen
het programma zijn een aantal projecten geformuleerd
die een sterke relatie hebben met natuur en landschap.
Deze projecten worden ‘’omgevingsvisiegericht’’ dus

in nauwe samenwerking met de gebruikers en
inwoners uitgewerkt.

Een visie voor landgoed Kernhem
Op het landgoed Kernhem spelen een aantal nieuwe
ontwikkelingen die van invloed zijn op het uiterlijk en
het voortbestaan van het landgoed. Het landgoed
biedt ruimte aan verschillende functies die vanuit
cultuurhistorisch en ecologisch perspectief gehand
haafd moeten blijven. Het landgoed wordt ook
intensief gebruikt en is een belangrijke groene ader
voor de stad. Een duurzaam behoud is beter te
waarborgen als het landgoed economisch rendabel te
exploiteren is en de kosten voor beheer en onderhoud
daaruit gefinancierd kunnen worden.
Om te beoordelen welke nieuwe ontwikkelingen het
landgoed ten goede komen, is het noodzakelijk om
een toekomstvisie op te stellen in relatie tot haar
omgeving. Voor deze toekomstvisie werkt de gemeente
intensief samen met de gebiedspartijen.
De toekomstvisie zal in het voorjaar van 2019 aan
de raad worden voorgelegd.

Hof van de Veluwe
Gebiedsentree Zuidwest-Veluwe
In het gebied rond de Ginkelse Hei liggen meerdere
recreatieve elementen die samen invulling kunnen
geven aan een recreatieve poort van Ede naar de
Veluwe. Ook heeft het gebied te maken met een
spanningsveld tussen natuur, recreatie en landbouw.
In een gebiedsvisie worden de kansen en knelpunten
in kaart gebracht en tot een integraal plan uitgewerkt
om een recreatieve poort te creëren voor Ede.
Na goedkeuring van het plan volgt de uitvoering.
De gemeente Ede bestaat voor een groot deel uit
uitgestrekte heidevelden en bossen.
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Het Natura 2000-gebied is rijk aan buitengewone
omgevingskwaliteiten en waarden. Veel van die
waarden zoals het natuurlijke watersysteem, de
ecologie en de archeologie zijn kwetsbaar en staan
onder druk door onder meer een groeiende recreatie
en toerisme op en rondom de Ginkelse en de Eder
Heide. Naast de toeristisch-recreatieve functie biedt
het gebied plaats aan een militair oefenterrein en de
landbouwenclave De Ginkel met – in historische
samenhang met de heide – een aantal boerenerven
en landerijen. De drukke provinciale weg N224 snijdt
de heidevelden doormidden. Door intensivering van
het gebruik van het gebied neemt de druk op de
omgevingskwaliteiten toe. Om de uiteenlopende
functies in evenwicht te brengen, stelt de gemeente
in nauwe samenwerking met de gebruikers een
toekomstbestendig ruimtelijk ontwikkelraamwerk op.
Dit raamwerk moet ervoor zorgen dat er volop ruimte
blijft voor recreatie en toerisme, de natuurlijke en
cultuurhistorische waarden beter beleefbaar worden
gemaakt en deze waarden bovendien beter worden
beschermd.
Het ontwikkelingsraamwerk, gebiedsentree ZuidwestVeluwe, zal in het voorjaar van 2019 aan de raad
worden voorgelegd.

Verdieping relatie landbouw en natuur
Een belangrijk project binnen het Programma
Buitengebied is het verdiepen van de relatie tussen
landbouw en natuur. Hoe kan de landbouw de natuur
versterken en hoe de natuur de landbouw? Vanuit het
programma en het bestuursakkoord is een duidelijke
ambitie voor de landbouwsector geformuleerd. De
ambitie is dat de landbouwsector op dusdanige wijze
innoveert dat zij duurzaam produceert en mede
verantwoordelijkheid gaat dragen voor het beheer van
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landschap en natuur. Dit sluit aan bij het nationaal en
provinciaal landbouwbeleid, waarbij in verschillende
beleidsvisies een steeds groter belang wordt gehecht
aan kringloop- en natuurinclusieve landbouw. Voor
een concrete toepassing is het belangrijk te duiden
wat we onder deze landbouwvormen verstaan. Een
gemeentelijke werkgroep natuurinclusieve landbouw
heeft beschreven dat natuurinclusieve landbouw
bestaat uit drie componenten: 1) Landbouw zorgt voor
natuur. 2) Landbouw gebruikt natuur. 3) Landbouw
spaart natuur. Elk component is even belangrijk;
ze dienen alle drie in de breedte te worden bezien.
1. Landbouw zorgt voor natuur
Aan de basis van een veerkrachtig landbouw- en
voedselsysteem staat de biodiversiteit die essentiële
bijdragen levert aan de agrarische bedrijfsvoering,
zoals natuurlijke ziekte- en plaagwering, bestuiving,
watervoorziening en -zuivering, natuurlijke bodem
vruchtbaarheid en een goede bodemstructuur.
2. Landbouw gebruikt natuur
Door gebruik te maken van functionele agrobio
diversiteit en ecosysteemdiensten, en het sluiten van
kringlopen richting nul-emissie zijn grondstoffen
steeds efficiënter te gebruiken en wordt de invloed
van de bedrijfsvoering op water, bodem en lucht
steeds kleiner.
3. Landbouw spaart natuur
Er is zorg voor het landschap en de specifieke
planten- en diersoorten op het bedrijf. Door aanleg
en onderhoud van landschapselementen wordt een
groene infrastructuur op landbouwgrond in stand
gehouden (belangrijk voor flora en fauna).
Landschapselementen hebben ook een functie in
het verstrekken van de functionele agrobiodiversiteit
op het bedrijf.

In nauwe samenwerking met de agrariërs in de
gemeente Ede en met steun van rijks- en provinciale
subsidies proberen we steeds meer agrariërs te
stimuleren om natuurinclusiever te produceren.
Dit doen we vooral door het delen van praktische
kennis en ervaring.

12. Opzet Levend Landschapwerkgroep bos en heide
Een bewonersgroep heeft de wens om ook een
Levend Landschap-project te starten voor de natuur in
de gemeente Ede, waaronder Ginkelse Heide, Eder
Heide, Edese Bos en landbouwenclave De Ginkel.
Deze gronden zijn hoofdzakelijk in eigendom van de
gemeente en Defensie. De Buurt Ede en Veldhuizen
zal als projectambassadeur optreden; zij zijn van
oudsher de eigenaren en beheerders van het Edese
Bos en de heideterreinen.
De aanpak voor Levend Landschap bos en heide Ede
bestaat uit de volgende stappen:
1. Cursus ‘Alles van het bos en heidelandschap Ede’
2. Opstellen van een uitvoeringsagenda
3. Ondersteuning van de werkgroep bij de uitvoering
4. Continue uitvoering door de vrijwilligersgroep (valt
buiten het project)
1. C
 ursus ‘Alles van het bos en heidelandschap Ede’
Om inwoners van de stad Ede bekend te maken met
de kwaliteiten van de natuur in hun omgeving komt er
een cursus ‘Alles van het bos en heidelandschap Ede’.
In twee theorieavonden en drie praktijkdagen leren
bewoners meer over de cultuurhistorie, ecologie, en
aanleg en beheer.

2. Opstellen van een uitvoeringsagenda
Tijdens een bewonersbijeenkomst worden ideeën
voor kwaliteitsverbetering van de natuur verzameld
rond vier thema’s: behoud/herstel van landschaps
elementen, behoud/herstel van cultuurhistorisch
waardevolle aspecten, fysieke bijdragen aan ecolo
gische verbindingszones en het betrekken van de
jeugd. Op deze bijeenkomst worden ook groepen
gevormd en lokale trekkers gezocht om met elkaar
de ideeën ten uitvoer te brengen.
3. Ondersteuning van de werkgroep bij de uitvoering
De bewoners zijn aan zet om aan de slag te gaan.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt
de werkgroep in de eerste drie jaar. Bijvoorbeeld als
ondersteuner, vraagbaak, voor het organiseren van de
werkzaamheden en zoeken van financiële middelen.
De verwachting is dat de werkgroep na drie jaar
zelfstandig kan werken en bijdragen kan leveren
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

13. Natuurvisie bosterreinen
Structuurvisieproject Natuurvisie bosterreinen
Het beleid voor het gemeentelijke bosbeheer is
uitgewerkt in het Bosbeheerplan 2010-2022. In de
komende periode willen we in de gemeente Ede aan
de slag met een nieuwe visie op het bos- en natuur
beheer. Deze visie zal de basis vormen voor een nieuw
bos- en natuurbeheerplan dat in de loop van 2021
door de raad kan worden vastgesteld. Het huidige
beheerplan verdient actualisatie om te kunnen
voldoen aan nieuwe inzichten en maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld
recreatie en toerisme (zonering), klimaatbestendig
beheer en biodiversiteit. Vooruitlopend op de visie
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wordt in 2019 in samenwerking met de andere terrein
eigenaren in de gemeente een studieprogramma
over bos- en natuursystemen opgestart. Doel is om
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor de nieuwe
opgaven zoals klimaatbestendig beheer, verdroging
en bodemverzuring. Dit kan als basis dienen voor het
gemeentelijke bos- en natuurbeleid.

14. IVN Jongeren Adviesbureau
Veluwe op 1
In het schooljaar 2017-2018 is het project IVN
Jongeren Adviesbureau Veluwe op 1 van start gegaan.
Dit project wordt ondersteund door de provincie
Gelderland. Meer dan 550 enthousiaste en bevlogen
jongeren van tien verschillende Veluwse scholen
deden mee, ook uit Ede.
Het project gaat door. De gemeente Ede zal de
komende drie jaar opdrachtvragen leveren aan
deelnemende Edese middelbare scholen. De doelstel
ling van het project is om jongeren betrekken bij de
Veluwe in het algemeen en bij lokale ontwikkelingen
in het bijzonder. Binnen een module van het reguliere
lesprogramma (meestal het vak aardrijkskunde of
biologie) werken de jongeren als jonge adviseur aan
een actueel en lokaal Veluws vraagstuk. Dit levert vaak
verfrissende ideeën en adviezen op voor bijvoorbeeld
wildbeheer, relatie recreatie en natuurbeheer, bosbe
heer et cetera. Vorig jaar hebben de leerlingen advies
gegeven over de oversteekbaarheid van de N224 voor
wild en recreanten. IVN Gelderland heeft in dit project
de coördinerende rol.
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Het project bestaat uit de volgende onderdelen
-d
 e gemeente draagt een lokaal vraagstuk/dilemma
aan
-h
 et project wordt vervolgens tijdens de kick-off
op school aan de leerlingen gepresenteerd
- een veldexcursie
-e
 indpresentatie van de oplossing van het dilemma
op het gemeentehuis van Ede door de leerlingen
-d
 e leerlingen met de beste oplossing geven een
presentatie op het VeluweCongres, dit jaar op
donderdag 14 maart 2019

2019-2021
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Bijlagen
Bijlage 1. Projectplanning aanpak Levend Landschap
Bijlage 2. De vijf landschappen van Ede
Bijlage 3. Uitvoeringsagenda’s Levend Landschap
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Bijlage 1: Project Levend Landschap

1a Projectplanning 2018-2024
Onderdeel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projecten 1 t/m 7 Versterking vrijwilligersnetwerk
1. uitvoeringsoverleg in het Raadhuis in Ede
2. en 5. Dag van het levend landschap incl. uitreiking jaarlijkse vrijwilligersprijs
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
3. dorpswerkdag ‘heel Ede aan de slag’ (10 locaties)
6. communicatie en nieuwsmails vrijwilligersnetwerk Ede
7. werkbezoek voor bestuurders van de gemeente Ede
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
Loket- en vraagbaakfunctie
Levend Landschap algemeen
proces Levend landschap
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
cursus/training ‘alles van het landschap Ede’
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
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Onderdeel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
8. Voorbeeld uitvoeringsprojecten
8.1 project ‘uilen onder de pannen’
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp en Lunteren
Harskamp, Otterlo en Wekerom-De Valk
8.2 en 4 project ‘dorpen in het groen’ en plantdagen
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
project ‘levende landgoederen’
Bennekom-De Kraats (Nergena)
Ederveen-De Klomp (Bruine Horst)
Harskamp (De Harscamp)
Lunteren (nnb)
Otterlo (nnb)
Wekerom-De Valk (nnb)
project ‘ biodiversiteitsplannen’
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
project ‘streekeigen landhek’
Bennekom-De Kraats
Ederveen-De Klomp
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Wekerom-De Valk
Projecten 9 t/m 14 Structuurvisie projecten, Programma Buitengebied e.a.
9. Structuurviseprojecten ism ANV
9.1 biomassa en landschap
9.2 weidevogelplan
10. Natuurontwikkeling, Groen Blauw Casco
10.1 Groene Grens
10.2 Binnenveldse hooilanden
11. Natuur en landschapprojecten Programma buitengebied
11.1 Visie Kernhem
11.2 Gebiedsentree Zuid- West Veluwe
11.3 Verdieping relatie natuur en landbouw
12. Opzet Levend Landschap-werkgroep bos en heide
13. Natuurvisie bos en natuurterreinen
14. IVN Jongeren Adviesbureau Veluwe op 1
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Cursus/training ‘alles van het landschap Ede’
Dorp

thema

cursusonderdeel

toelichting

uitvoering

Harskamp

Erfgoed

Theorieavond – Ken uw eigen dorp

Analyse van het landschap rondom Harskamp,
cultuurhistorische aspecten en opbouw historisch erf
en functies.

mrt-19

Praktijkochtend – Inspiratiedag in het veld

Veldbezoek aan erven in Harskamp en bekijken erven,
erfgoed en landschapselementen.

apr-19

Praktijkochtend – Biodiversiteit op en om het erf
(deel I)

Uitleg over aanleg en beheer van bloemrijk grasland,
ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor
wilde bijen, vlinders, weidevogels.

jun-19

Praktijkochtend – Biodiversiteit op en om het erf
(deel II)

Uitleg over aanleg en beheer van poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor
diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen,
libellen, zangvogels en roofvogels.

jul-19

Theorieavond - Landschappelijke beplanting aanleg
en beheer

Uitleg over de aanplant en het onderhoud van singels, okt-19
hagen en bomen.

Bennekom-De Kraats

Lunteren

Ecologie

Landschap

Ederveen-De Klomp

Hoogstamfruit

Praktijkochtend – Landschappelijke beplanting aanleg Praktijkuitleg en zelf aan de slag met aanleg en
en beheer
beheer op een erf/ terrein in Lunteren

nov-19

Theorieavond – Hoogstamboomgaard

Uitleg over de aanplant en het onderhoud van
hoogstambomen.

jan-20

Praktijkochtend - Hoogstamboomgaard

Praktijkuitleg en zelf aan de slag met beheer van
hoogstambomen.

feb-20

Uitleg welke gebruiksmogelijkheden Klompenpaden
bieden voor inwoners en ondernemers.

apr-20

Otterlo

Recreatie

Theorieavond – Stap verder met je Klompenpad
Praktijkochtend – Stap verder met je Klompenpad

mei-20

Wekerom-De Valk

?

Theorieavond –

okt-20

Praktijkochtend –

nov-20

Levend Landschapwerkgroepen Ede

Belangenverenigingen

Groep
LL Lunteren
LL Ederveen-De Klomp
LL Harskamp
LL Otterlo
LL Bennekom-De Kraats
LL Wekerom-De Valk

Organisatie
Dorpsraad Bennekom
Leefbaarheid De Kraats en Nergena
Buurtschap Ede-Veldhuizen
Stichting Buurtschap Doesburger Eng
Belangenvereniging Ederveen - De Klomp
Harskamp’s Belang
Dorpsraad Lunteren
Otterlo’s Belang
Belangenvereniging Wekerom
Dorpsbelang De Valk
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Vrijwilligersgroepen die Stichting
Landschapsbeheer Gelderland
ondersteunt en faciliteert
Groep
A Rocha Bennekom
Archeologiewacht Ede
Hoogstambrigade Ede
IVN Barneveld
IVN Ede, Scholenwerkgroep en Jeugdclub
Klompenpadwerkgroep Breukerengpad
Klompenpadwerkgroep Doesburgermolenpad
Klompenpadwerkgroep Eeskooterpad
Klompenpadwerkgroep Harscamperpad
Klompenpadwerkgroep Harsloërpad
Klompenpadwerkgroep Kreelsepad
Klompenpadwerkgroep Meulunterenpad
Klompenpadwerkgroep Nederwoudsepad
Klompenpadwerkgroep Turfvelderpad
Klompenpadwerkgroep Valkschepad
Knotwerkgroep Veenendaal
Natuurwerkgroep De Zanding Otterlo
Scouting Bennekom
Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe
Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe
Stichting Natuurbehoud Doesburger buurt
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep vijver Levendaal Ede
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
Klompenpadwerkgroep Beek- en Bultpad
Zwerfafvalbrigade Otterlo
Zwerfafvalbrigade Bennekom
Zwerfafvalbrigade Wekerom
Zwerfafvalbrigade Lunteren

Overige groepen en lokale partijen
in de gemeente Ede
Organisatie
IVN Zuid-West Veluwezoom, beken en sprengen
Stichting Milieuwerkgroepen Ede
Stichting Natuurcentrum Veluwe
Stichting Erfgoed Ede
Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Stichting Edese Schaapskudde
Stichting tot Behoud en Onderhoud van de Trapakkers
Bijenhoudersvereniging Veluwezoom Ede
Begeleidingsgroep Bosbeheerplan
Platform Militaire Historie Ede
Historische Vereniging Oud Bennekom
Historisch Museum Ede
Vereniging Oud Ede
Vereniging Oud Lunteren
Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld
Agrarische natuurvereniging vallei horstee
LTO Noord afdeling Gelderse Vallei
SVR minicamping De Nieuwe Hof
Zorgboerderij De Passiflorahoeve
Boerderijwinkel De Blaak
B&B Wicherumloo
Rustpunt De Ganzenhof
Boerderij de Elsenhoek
Jowis zolder
Rustpunt Klein Sprakelaar
Community Eetbaar Ede
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Bijlage 2: De vijf landschapstypen in de gemeente Ede

1. Heide- en broekontginningslandschap
Historie
Al in de late middeleeuwen reguleerden zogenaamde buurten het
gebruik en de ontginning van heidevelden en broekbossen. In de
loop der eeuwen ontstond op die manier heide- en broek
ontginningslandschappen. Ze zijn vooral te vinden op de lagere
dekzandgebieden.
De uitvinding van kunstmest en de komst van goedkope wol uit
Australië begin twintigste eeuw versnelden de ontginning van
heide- en broekgronden. Schapen waren niet langer nodig voor de
mest, waarmee akkers werden bemest, en de wolprijzen daalden zo
sterk dat ze niet meer voldoende inkomsten opleverden. En dus
verloren de heidevelden, waar de schapen overdag graasden en
waar plaggen werden gestoken, hun functie. Ook intensivering van
de landbouw en nieuwe mogelijkheden om natte heidevelden en
broekgronden beter te ontwateren, droegen bij aan grootschalige
ontginning van heide- en broekgebieden.
Omdat broekontginningen vroeger erg nat waren, was het land
ongeschikt voor akkerbouw. Boeren gebruikten de grond als

Wekerom

Harskamp
Otterlo

Lunteren
Ederveen
Ede
Bennekom
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hooiland. Pas in de loop van de negentiende eeuw, na invoering
van betere ontwaterings- en bemestingstechnieken, werd ook
akkerbouw mogelijk. Maïs is tegenwoordig een belangrijke teelt,
maar veehouderij is nog altijd de belangrijkste agrarische activiteit in
broekontginningen.
Beplanting
Van oudsher hadden de broekontginningen een rijkere beplantings
structuur dan de heideontginningen. De verschillen zijn nu niet
meer duidelijk waarneembaar. Het landschap wordt gekenmerkt
door een rationele verkaveling, bestaande uit rechte lijnen en
vierkante bouwvlakken. Er is veel wegbeplanting en weinig perceel
randbeplanting. Door de flinke afstanden tussen de ontsluitings
wegen is het landschap ruim en open. In het gebied liggen veel
grote agrarische bedrijven met forse stallen. De situering van de
bebouwing op het erf kent een rationele opzet, waarbij de bedrijfs
bebouwing overwegend haaks op de ontsluitingsstructuur staat.
Kenmerkende beplantingen van dit landschapstype zijn:
• laanbeplanting; afhankelijk van de hoogteligging eik, populier, els
• restanten van houtwallen en singels
• beplante voorerven

2. Engenlandschap
Historie
De Edese engen zijn te vinden op de flanken van de Veluwse
stuwwal. Daar ontwikkelden de bewoners vanaf de twaalfde en
dertiende eeuw een uitgekiend landbouwsysteem. Bij elke eng was
sprake van een nauw samenspel tussen akkers, boerderijen, lager
gelegen weilanden en hoger en droger gelegen heidevelden. De
bouwlanden waren tot gemeenschappelijke eenheden aaneen
gegroeid en werden intensief gebruikt. Daarom was het van groot
belang de bodemvruchtbaarheid goed op peil te houden. In de tijd
dat kunstmest nog niet bestond werden de akkers bemest met
potstalmest, een mengsel van heideplaggen, bosstrooisel en
uitwerpselen van het vee (schapen en koeien).
Als het vee ’s avonds van de gemeenschappelijke heidevelden was
teruggeleid naar de stal of schaapskooi, kon de mest worden
opgevangen op de heideplaggen die daar op de grond lagen.
Na verloop van tijd vormden de mest en plaggen een dikke laag,
die met kruiwagens naar de eng werd gereden. Zodoende ontstond

Wekerom

in de loop van de eeuwen in combinatie met het zand een humusachtig dek, het zogenaamde esdek. Het leverde een glooiend en
open landschap op. Karakteristiek is nog altijd de openheid op de
eng en de beslotenheid langs de randen.
Beplanting
De erven bestaan uit kleinschalige bebouwing met stallen in diverse
richtingen. Karakteristiek is de bolle ligging en de openheid van de
engen, de beslotenheid van de randen van de engen, de zandwegen,
schaapsdriften en steilranden.
Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn:
• eikensingels of -wallen langs de ontginningsbasis en bosranden
• struweelbeplanting/houtsingels langs de schaapsdriften
• een rijke erfbeplanting

Harskamp
Otterlo

Lunteren
Ederveen
Ede
Bennekom
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3. Veenontginningslandschap
Historie
Ooit was de Gelderse Vallei één groot moeras. De vallei lag in een
bekken ingeklemd tussen twee stuwwallen uit de voorlaatste ijstijd:
de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De grond bestond uit dikke
kleipakketten. Hierdoor kon het water dat in het midden van de
Vallei ophoog kwelde, niet weg. Hier ontwikkelde zich een
metershoog hoogveenkussen. Door het afgraven van het hoogveen
in het Binnenveld vanaf de dertiende eeuw en rond Ederveen vanaf
de zestiende eeuw is het huidige veenontginningslandschap
ontstaan. Daar waar al het veen is afgegraven, bleven natte
hooilanden over, en in de allerlaagste delen van de Vallei
moerassen, zoals de Blauwe Hel bij Veenendaal.
Beplanting veenontginning Ederveen
Rond Ederveen is sprake van een kleinschalig, nat gebied met een
sterke eigen identiteit. De smalle kavels lopen in oost-westelijke
richting. Langs perceelgrenzen en sloten is vaak een beplanting
met lange rijen knotelzen en -essen. Het Allemanskampje ligt

Wekerom

Harskamp
Otterlo

Lunteren
Ederveen
Ede
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in het kwelgebied in de Vallei, karakteristiek is de waardevolle
blauwgraslandvegetatie. Er zijn kansen voor uitbreiding van dit
natuurgebied. Het maakt samen met de Slaperdijk onderdeel uit
van de provinciale en gemeentelijke ecologische verbindingszone.
Een landschappelijk element van formaat is het eikenwallengebied
van de Wallenburgersteeg. Deze maakt ook onderdeel uit van een
van de gemeentelijke ecologische verbindingszone.
Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn:
•	de grote hoeveelheid rijen knotwilgen, knotelzen en knotessen
op kavelgrenzen langs sloten en langs wegen;
•	hoge bomen op de erven (eik, kastanje) op hoger gelegen delen
en in de vorm van eikenwallen (de omgeving van de
Wallenburgersteeg).
Beplanting veenontginning Binnenveld
In het Binnenveld zijn de kavels wat breder. Het is een waardevol
open en nagenoeg onbebouwd landschap tussen de flanken
van de stuwwallen met als laagste punt het riviertje De Grift.
Het laagste punt is het kerngebied in het Gelders Natuur Netwerk
waar gestreefd wordt naar de ontwikkeling van schraallanden
met verbindingen naar het noorden (Allemanskampje) en met
de uiterwaarden.
De grond buiten het natuurgebied is vooral in gebruik als grasen hooiland en is van oudsher ook een weidevogelgebied.
Enkele rechte noord-zuid lopende wegen zijn beplant.
Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn:
• populieren- en essenrijen langs enkele wegen
• weinig erfbeplanting

4. Kampenlandschap
Historie
Het kampenlandschap is een kleinschalig agrarisch landschap
ontstaan door grondontginning door individuele boeren. Dit in
tegenstelling tot de engen die oorspronkelijk gemeenschappelijk
bezit waren van meerdere boeren. In het kampenlandschap volgen
de bebouwing en beplanting het onregelmatige reliëf van het
oorspronkelijke landschap. De percelen – kampen of
eenmanserven genoemd – zijn over het algemeen blokvormig en
werden voorheen door brede beplantingen en woeste gronden van
elkaar gescheiden. Ook staan de boerderijen als het ware schots en
scheef in het landschap.
Net als op de engen pasten ook hier de boeren vroeger
plaggenlandbouw toe om de vruchtbaarheid van de akkers op peil
te houden. Maar omdat dit op individuele veldjes – kampen ofwel
eenmansessen – gebeurde, leidde dit binnen het kampenlandschap
tot hoogteverschillen. Die zijn nog steeds zichtbaar.

Wekerom

Beplanting
Wegen hebben een kronkelend verloop. De weilanden bevinden
zich van oudsher in de nattere, laag gelegen delen; de akkers op de
hogere droge delen. Door de verbeterde ontwatering is dit echter
steeds meer gemengd. De karakteristieke bebouwing is de
Hallehuisboerderij. Nergena en omgeving Nederwoud zijn
karakteristiek met veel monumentale boerderijen. Nergena en de
Westeneng zijn cultuurhistorisch en landschappelijk de meest
waardevolle gebieden. Het kampenlandschap kent een scala aan
beplantingsvormen.
Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn:
• eikenlaanbeplanting langs de vele kronkelige wegen
•	langs beken staan knotwilgen, of nog van uit het verleden brede
beplantingen
• eikengaarden bij boerderijen
• perceelgrenzen vormgegeven door houtwallen en houtsingels

Harskamp
Otterlo

Lunteren
Ederveen
Ede
Bennekom
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5. Bos- en heidelandschap
Het bos- en heidelandschap beslaat bijna twee derde van het
gemeentelijke grondgebied. Door de ligging op een stuwwal van de
Veluwe zijn er grote hoogteverschillen. Het boslandschap bestaat
uit aaneengesloten loofbossen. Daarnaast zijn er grote oppervlakten
naaldbomen. Er komen ook laanboombeplantingen, solitaire
bomen op de open heidevelden en groepjes eiken en berken voor.
De gemeente Ede streeft naar het in stand houden van de resterende
heide en zandverstuivingen. Ook inheemse streekeigen bossen
worden bevorderd.
Het bos- en heidelandschap is rijk aan cultuurhistorie. Vele tienduizenden jaren geleden leefden hier al mensen. Typerend zijn
de honderden hectares celtic fields daterend uit de ijzertijd en de
tientallen grafheuvels uit de bronstijd. Het gebied wordt doorsneden
door oude verbindingswegen, waaronder zogenaamde hessenwegen.
De laatste eeuwen zijn landgoederen en buitenplaatsen, Het
Nationale Park De Hoge Veluwe en militaire terreinen toegevoegd.
Herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld de
oefenloopgraven en het Belgenmonument op de Eder Heide.

Wekerom
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In de Tweede Wereldoorlog was de Ginkelse Heide een van de
landingszones tijdens de Slag om Arnhem.
Beplanting
Het behoud van zandwegen is van belang voor natuur, landschap en
recreatie. De oude landbouwenclaves hebben meestal de kenmerken
van het kampenlandschap. De jongere enclaves die van het heideontginningslandschap. Versnippering in het beheer en verstoring
door recreanten vormen bedreigingen voor de natuurwaarden. Het
dichtgroeien van de heideterreinen doet schade aan ecologische en
cultuurhistorische waarden. In de laatste decennia wordt gestreefd
naar het in stand houden van de resterende heide en zandverstui
vingen en wordt door omvormingsbeheer de groei van inheemse
streekeigen bossen met berk, eik en beuk bevorderd. Hiermee wordt
een gevarieerd en uitgestrekt landschap met grote waarden voor
natuur, cultuur en recreatie in stand gehouden.
Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn:
•	aaneengesloten loofbossen: zomereiken-berkenbos algemeen
voorkomend en soms wintereiken-beukenbos
•	grote oppervlakten naaldbomen: grove den, douglas, fijnspar
•	solitaire bomen en groepjes eiken en berken op de open
heidevelden
• laanbeplantingen

2019-2021
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Bijlage 3: Uitvoeringsagenda’s Levend Landschap voor de zes dorpen

Deze uitvoeringsagenda’s zijn samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld.
Lokale initiatiefnemers pakken deze projecten gefaseerd op. Ook wordt gezocht
naar (financierings-)mogelijkheden om ze uit te voeren.
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uitvoeringsagenda

Bennekom

Thema Landschap
• Aanpak Zwerfafval De Kraats en Nergena.
>	Om het probleem van het zwerfafval
in het westelijk buitengebied van
Bennekom aan te pakken is de Zwerf
afval Brigade De Kraats en Nergena
opgericht.
• Boomfeestdag.
>	Op 14 maart 2018 wordt tijdens de
nationale boomfeestdag in Bennekom
samen met scholen op verschillende
locaties in en buiten Bennekom bomen
geplant en/of gesnoeid/geknot.
Thema Bloemrijk Bennekom
•	De groep Bloemrijk Bennekom richt zich
in eerste instantie op het vergroenen en
insectenvriendelijker inrichten van locaties
in de bebouwde kom.
> Boomspiegels.
		Initiatief om kale boomspiegels te
beplanten met bij- en vlindervriendelijke
planten en/of bloembollen. Bloemrijk
Bennekom ondersteunt bewoners om
dit van de grond te krijgen en levert
ook het benodigde plantmateriaal.

>	Dorpsboomgaard West.
In 2004 is met basisschool De
Prinsenakker de dorpsboomgaard
aangelegd aan de West-Breukelderweg.
De volgende stap is om in 2018 de
boomgaard verder insectvriendelijker
in te richten en daarmee de bloeiboog
voor bestuivers te verlengen.
>	Bouwterrein voormalige Vossevelde
Mavo. Dit betreft een braakliggend
terrein, waar op termijn weer gebouwd
gaat worden. Het zou goed zijn om
tot die tijd dit gebied in te zaaien met
tijdelijke bloemen en planten. Ter
verfraaiing, maar ook om verstuiving
tegen te gaan.
Thema Erfgoed, cultuurhistorie en
streekgeschiedenis
• Dekzandruggen in het binnenveld.
>	De geologische, bodemkundige en

Thema Recreatie
•	Outdoor Obstacle Course/
Bewegen in de natuur.
>	Doel is om ergens langs de rand van
Bennekom een Outdoor Obstacle
Course aan te leggen, om met name
de jeugd meer aan het bewegen te
krijgen .
• Klompenpad Bennekom Oost.
>	Doel is om ten oosten van Bennekom
een Klompenpad te krijgen dat
aansluit op de bestaande paden
in de omgeving.
Thema Educatie
• Met de Jeugd eropuit.
>	Doel is om de jeugd actief te betrekken
bij wat er in het landschap gebeurt.

landschappelijke waarden van de
dekzandruggen in het gebied ten
westen van Bennekom tot uiting laten
komen en het onder de aandacht
brengen bij een breed publiek.
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uitvoeringsagenda

Ederveen-De Klomp

Thema Landschap
• Aanpak zwerfafval.
>	Om het probleem van het zwerfafval
in het buitengebied van Ederveen aan
te pakken gaat de werkgroep een
Zwerfafvalbrigade oprichten en
regelmatig opschoonwandelingen
organiseren.
•	Hulp bij beheren en onderhouden
hoogstamfruitbomen.
>	De Hoogstambrigade Ede is een
vrijwilligersgroep die hoogstam
fruitbomen in onder meer Ederveen
onderhoudt.
		Particulieren die hulp nodig hebben bij
het onderhoud van oude en/of jonge
hoogstamfruitbomen kunnen contact
opnemen met de heer Wassink,
coördinator van de hoogstambrigade,
via rwassink71@gmail.com.
•	Wegwerken achterstallig onderhoud
groen Wallenburg.
>	De werkgroep wil graag in afstemming
met de grondeigenaren aan de slag
om het achterstallig onderhoud van
het groen langs de Wallenburg aan te
pakken, zodat de Wallenburg weer
beter begaanbaar is.

56

VISIE NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Thema Ecologie
• Verbeteren leefgebied steen- en kerkuilen.
>	Steen- en kerkuilen zijn in aantal sterk
achteruitgegaan en zijn daarom
kwetsbare en bedreigde vogelsoorten.
De werkgroep wil het leefgebied
van deze uilen in en rond EderveenLunteren vergroten door bij geïnteres
seerde erfeigenaren nestkasten op te
hangen en uilvriendelijke beplanting,
zoals hoogstamfruitbomen en heggen
aan te planten.
•	Vergroten voedselaanbod en nestgelegen
heid (wilde) bijen.
>	In de zomermaanden zijn er voor
(wilde) bijen, vlinders en andere
insecten helaas weinig aantrekkelijke
bloemen. De werkgroep wil inwoners
adviseren hoe zij voor wilde bijen,
vlinders en andere insecten meer
voedsel in de vorm van bloeiende
bomen, bloeiende struiken en planten
en nestgelegenheid kunnen bieden
bijvoorbeeld de bouw van een
insectenhotel.
>	
Wereldwijd is er sprake van een massale
sterfte onder bijenvolken. De werkgroep
gaat grondeigenaren in het buiten
gebied zoeken die graag onderdak
willen bieden aan één of meerdere
bijenvolken.

• Aanleg bloemrijke bermen.
>	De werkgroep wil aan de slag om
de slootkanten langs de Veldjesgraaf
en stukken grasland langs de School
straat bloemrijker te maken, zodat de
soortenrijkdom in de bermen toeneemt.
Dit is goed voor talloze dieren, maar
zorgt ook voor heel vrolijk beeld.
• Inzaaien en aanplanten boomspiegels.
>	De werkgroep gaat zich inzetten
om boomspiegels in de kern van
Ederveen in te zaaien en te beplanten
met bij- en vlindervriendelijke bloemen
en planten.
Thema Cultuurhistorie
• Ontwikkeling dorpsbrink Bruinhorst.
>	Samen met omwonenden en de
gemeente wil de werkgroep de weide
bij de Bruinhorst inrichten tot een
multifunctionele, aantrekkelijke
publieke ruimte met een bankje,
beplanting en bloemen en aankleding
van het oorlogsmonument.

uitvoeringsagenda

Harskamp

Thema Landschap
•	Herstel van Veluws landschap.
>	Herstellen van het kenmerkende
Veluwse landschap met heide,
grove den en stuifzand.
>	Behoud/herstel van het open landschap.
• Houten landhekken.
>	Herstellen van oude houten
landhekken met vermelding
van historische gebiedsnamen.
• Houtsingels.
>	Herstellen en terugbrengen van
houtsingels langs de Kraatsweg.
•	Hoogstamboomgaarden.
>	Het herplanten van nieuwe hoogstam
fruitbomen bij historische boerderijen
zoals bij Edeseweg 188 en
Westenengerdijk 52.
>	Het oprichten en opleiden van een
hoogstambrigade, die helpt bij het
snoeien van de hoogstamboomgaarden
in hun omgeving.
•	Knotwilgen.
>	Het onderhouden van oude knotwilgen.
>	Organiseren dorpswerkdag, waarbij
dorpsbewoners na instructie kunnen
helpen met het snoeien van de
knotwilgen.
>	Cursus over onderhoud en beheer
landschappelijke beplanting.

Thema Ecologie/biodiversiteit
•	Bijen en biodiversiteit.
>	Plaatsen van extra bijenkasten en meer
beplanting aanbrengen in de buurt van
de kasten, bijvoorbeeld in de hout
singel aan de kostverlorensteeg.
> Inwoners meer bewust maken van de
nut en noodzaak van bijen en vlinders
in combinatie met aanleg van
bloemrijke bermen.
>	Organiseren activiteiten voor inwoners
en toeristen, zoals een lezing over
bijen, excursie of verkoop van honing.
Thema Erfgoed, cultuurhistorie en
streekgeschiedenis
•	Herstel seintoren.
>	Herbouwen van de historische
seintoren op de plek waar voorheen
de luchtwachttoren stond.
>	Verzorgen activiteiten bij de nieuw te
realiseren seintoren gericht op jeugd
en recreanten.
•	Herstel korenschuur.
> Herbouwen van de historische koren
schuur op het grondgebied tussen
de Edeseweg en de Pijnenburgweg
in combinatie met het plaatsen van
uilenkasten.
>	Aanleg en beheer van een graan- of
korenveld bij de nieuw te bouwen
korenschuur.

> Organiseren van een jaarlijkse oogst
feest ter plaatse van de nieuw te
bouwen korenschuur.
•	Streekgeschiedenis Harskamp.
Vastleggen en bewaren van de streek>	
geschiedenis van Harskamp voor
de toekomst (oral history).
Thema Recreatie
•	Mountainbike routes in Boswachterij
Kootwijk.
>	Aanleg van mountainbike routes
in Boswachterij Kootwijk
(gem. Barneveld).
•	Hondenlosloopgebied in buurt van
Harskamperdennen.
>	Aanleg van een hondenlosloopgebied
in buurt van Harskamperdennen.
Contactpersoon: Barend van der Veen
(info@harskamperdennen.nl)
•	Picknicktafels buitengebied.
>	Aanleg van picknicktafels verspreid in
het buitengebied van Harskamp langs
fietsroutes.
•	Jeugdactiviteiten in de natuur.
>	Verzorgen van activiteiten en rond
leidingen in de natuur voor jongens
en meiden van 12 t/m 16 jaar,
bijvoorbeeld een gps-tocht.
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Uitvoeringsagenda

Lunteren

Thema Landschap
•	Beplantingsproject Lunteren in het Groen.
>	Organiseren voorlichtingsavond met
aandacht voor streekeigen beplanting
zoals hagen, heggen, hoogstamboom
gaarden, knotbomen en ecologie.
>	Werven dorpsbewoners in het
buitengebied die hun erf willen
verfraaien met streekeigen beplanting.
>	Organiseren feestelijke plantdag,
waarbij de dorpsbewoners de
beplanting uitgedeeld krijgen en
na instructie aan de slag kunnen
met aanplant.
• Beheer landschapselementen.
>	Organiseren voorlichtingsavond om
meer aandacht voor duurzaam beheer
van karakteristieke landschapselemen
ten in buitengebied te vragen, zodat
deze elementen behouden blijven.
>	Organiseren dorpswerkdag, waarbij
dorpsbewoners na instructie kunnen
helpen met het onderhouden van
landschapselementen.
>	Cursus over onderhoud en beheer
streekeigen beplanting.
•	Landschappelijke inpassing paarden
weiden.
>	Aandacht voor landschappelijke
inpassing van paardenbakken en
paardenweiden.
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Thema Ecologie/Biodiversiteit
• Bloemrijke akkerranden.
>	Aanleg en beheer bloemrijke akker
randen op Meulunterse eng.
Thema Cultuurhistorie en
streekgeschiedenis
• Historische buurten.
>	Onderzoek naar historische buurten
(kadaster 1832) en buurtgrenzen
(onder meer de Wildwal en de beken)
en deze inzichtelijk maken zowel op
kaart als in het veld.
• Historische boerderijen.
>	Onderzoek naar oude boerderijnamen
en deze ontsluiten via boekje,
informatieborden en eventueel
cultuurhistorische fietsroute.
• Herstel Wildwal.
>	Verbeteren herkenbaarheid en
toekomstig beheer wildwal in
het Buurtbos.

Thema Behoud en versterking van natuur
met kenmerkend landschap in het
dorpskarakter
• Project de Groene Long.
>	Groene verbinding van Luntersch
Buurtbos naar dorp met als concentratie
karakteristieke omgeving
stationsgebouw (“cultureel erfgoed”)
>	Voor de reeds uitgevoerde bomenkap
bij NS station het opnieuw aanleggen
van duurzaam groen waaronder
dennenbomen (onderhoudsarm),
bosschages van rododendrons en
inheemse plantensoorten
>	Het stabiliseren van verstedelijking in
het dorpse karakter
>	Dempen van geluid en trillingen van
spoor en verkeer in de omgeving
>	Opstellen plan groenvoorziening
en aanleg
>	Regisseren van informatiestromen
tussen betrokken partijen
Thema Recreatie en toegankelijkheid
• Ruiterroute Meulunteren-Buurtbos.
>	Ontwikkelen en verbeteren van
ruiter- en menroutes in Meulunteren
en Buurtbos en die laten aansluiten
op routes in het Edese bos.

Uitvoeringsagenda

Otterlo

Thema Landschap/ecologie
• Openhouden natuurgebied de Zanding.
>	Vanaf 2001 inventariseert de IVN
werkgroep Otterlo in natuurgebied De
Zanding dagvlinders. Doel is om samen
met gemeente Ede (terreineigenaar)
en Natuurwerkgroep De Zanding
(terreinbeheerder) een beheerplan op
te stellen, zodat het terrein goed
geschikt blijft voor dagvlinders.
• Houten landhekken.
>	Samen met grondeigenaren in het
buitengebied houten landhekken met
gebiedsnamen terugbrengen in het
landschap, waarbij samen gewerkt
wordt met de Levend Landschap
werkgroep Harskamp.
Thema Dorpsverfraaiing
• Aankleding tankshop.
>	Aankleden van leegstaande tankshop
bij de entree van Otterlo met
bijvoorbeeld planten en struiken en
daarnaast de hergebruikmogelijk
heden van het gebouw verkennen.
• Aankleding rotondes.
>	Om de dorpsentree aantrekkelijker te
maken wil een bewonersgroep de
verantwoordelijkheid nemen voor de
groene inrichting en het beheer van
de rotondes.

• Plaatsen dorpsboom (december 2018).
>	Plaatsen van een grote (kerst)boom
in het plantsoen nabij leegstaande
tankshop en deze jaarlijks voor kerst
met inwoners optuigen/versieren.
Thema Cultuurhistorie en
streekgeschiedenis
• Terugplaatsen dorpspomp.
>	Terugplaatsen van de oude dorpspomp
in de Dorpsstraat.
• Otterlose muziektent.
>	Herbouwen van de oude muziektent
welke vroeger aan de kruising
Edeseweg/ Mosselsepad stond.
• Boerderij Mussennest.
>	Monumentale boerderij op het terrein
van vereniging de Mussen aan de
Beekdalseweg beter uitlichten en
het erf in oorspronkelijke staat
terugbrengen.
•	Noodwoning na de Tweede Wereldoorlog.
>	Op het terrein van Otterlo Events aan
de Mosselsepad 28 staat de laatste
noodwoning, waar gezinnen in Otterlo
na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk
in hebben geleefd. Doel is om de
noodwoning te restaureren en in
oorspronkelijke staat terug te brengen.
• Cultureel erfgoed Otterlo.
>	Uitzoeken wat er nog over is van het
cultureel erfgoed in Otterlo.

• Oude verhalen en sagen.
>	Uitzoeken van oude Otterlose verhalen
en sagen en die voor een breed publiek
toegankelijk maken bijvoorbeeld via
storytelling.
• Oorlogsmonument in Otterlo.
>	Het monument bij de achteringang
van de Algemene begraafplaats,
gelegen aan de Dorpsstraat te
vernieuwen en te onderhouden
door dorpsbewoners.
Thema Recreatie en toegankelijkheid
• Uitzichtpunt Hoge Zandbergen.
>	Om de Hoge Zandbergen nog
aantrekkelijker te maken voor
recreanten en toeristen is het idee
om een uitzichtpunt te realiseren
met uitzicht op Otterlo.
•	Eénduidige bewegwijzering van wandelen fietsroutes.
>	Op dit moment is er een diversiteit
van paaltjes, bordjes en stickers.
Het streven is om in de gemeente
Ede eenduidige bewegwijzering te
hanteren.
• Otterlo in één dag.
>	Organiseren van een jaarlijks
evenement ‘Otterlo in één dag’, waarbij
dorpsbewoners handen uit de mouwen
steken om Otterlo en omgeving nog
aantrekkelijker te maken.
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Thema Landschap
•	Onderhoud houtwallen.
>	Onderhouden van houtwallen op
perceel aan Lagevalkseweg 13
•	Bestrijding Bereklauw.
>	Bestrijding van de berenklauw langs
beek in De Valk en bij
school in Wekerom.
•	Poelen.
>	Aanleg van nieuwe poelen
bijvoorbeeld bij Hamerdijk en
Koperensteeg.
•	Voorlichting cultuurhistorie en
biodiversiteit .
>	Organiseren bewonersavond om
kennis over landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische
waarden in en rond Wekerom en De
Valk over te brengen aan inwoners.
•	Jeugd betrekken bij zwerfafval opruimen.
>	Voorlichting over zwerfafval aan
schooljeugd in Wekerom en de
Valkinclusief opschoonactie.
Thema Ecologie
•	Bloemrijke bermen.
>	Realiseren en beheren van een
bloemrijke berm bij de rotonde in
Wekerom.
•	Verbetering leefgebied uilen.
>	Geschikter maken van landschap en

60

VISIE NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

erven voor uilen en andereroofvogels
door onder meer nestkasten op te
hangen en uilvriendelijke beplanting,
zoals hoogstamfruitbomen en heggen
aan te planten.
•	Neskasten huiszwaluw.
>	Stimuleren van bewoners om
nestkasten op te hangen voor de
huiszwaluw.
•	Bescherming kieviten.
>	Beschermen van kieviten in de
driehoek Koudhoornweg,
Ganzenkampweg en Hoge Valkseweg.
•	Biologische bestrijding
eikenprocessierups.
>	Ophangen mezenkasten in de
Koperensteeg t.b.v. biologische
bestrijding eikenprocessierups.
Thema Toegankelijkheid
•	Plaatsen recreatieve banken.
>	Plaatsen van recreatieve banken op
diverse plekken in de Valk zoals langs
Klompenpaden en Knooppuntenroute
Veluwe.
•	Verbinden Klompenpaden.
>	Realiseren extra overstaproute tussen
de Klompenpaden Valkschepad en
Beek en Bultpad, zodat een ommetje
kan worden gelopen.
•	Herinrichten van de Valkse Brink.

>	Herinrichting van de Valkse Brink
onder meer door realisatie van
eenzitplek, vaste planten en pluktuin.
Thema Cultuurhistorie
•	Bouw schaapskooi.
>	Bouwen nieuwe schaapskooi aan de
Lagevalkseweg 131.
•	Herstel schaapskooi.
>	Verkennen mogelijkheden voor herstel
van de bestaande schaapskooi aan de
Lagevalkseweg 135.
•	Papiermolen aan de Roekelseweg.
>	Onder de aandacht brengen van het
bestaan van de verdwenen
papiermolen aan de Roekelseweg in
Wekerom bij inwoners en recreanten
•	Streekgeschiedenis Wekerom/de Valk.
>	Vastleggen van de streekgeschiedenis
van Wekerom en De Valk.

