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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Verslag Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede / periode november 2019 – augustus 2020 
 
De Natuurwerkgroep vindt zijn oorsprong in de Natuuropschoondag van 11 oktober 2019 toen 500 
schoolkinderen de strijd aanbonden met de verbossing van de Eder Heide in het hondenuitloop-
gebied aan de Genieweg. Onder leiding van de Buurt Ede Veldhuizen en ondersteuning door 
Bosbedrijf gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland rooiden zij de massaal (ruim 25 
ton) opschietende boompjes van de grove den, Amerikaanse vogelkers, berk en Amerikaanse eik. Na 
afloop van deze succesvolle dag besloot een aantal enthousiaste begeleiders door te willen gaan met 
vrijwillig heidebeheer. 

Natuurwerpgroep Bos & Heide Ede: 

De groep bestaat uit 30 betrokkenen het aantal deelnemers varieert per bijeenkomst van 6 tot 18 man. 

We starten vanuit het Natuurcentrum Veluwe, waar we na afloop getrakteerd worden op een heerlijke 

kom (erwten)soep. Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt ons met kennis, training en 

advies en geeft gereedschap in bruikleen. Het Bosbedrijf van de gemeente Ede begeleidt de groep in het 

veld en stelt een werkkeet met gereedschap ter beschikking. De Buurt Ede Veldhuizen is de 

organisatorische spin in het web.  

Werkgroep bijeen langs de Groot Ginkelseweg                                  Na afloop aan de erwtensoep 

Werkzaamheden werkgroep: 

Op 29 november 2019 is een groep van 15 “man”- de groep is gemengd – voor het eerst in het veld 

bijeengekomen om dennen-opschot te rooien op het heitje van Craane ten noorden van de 

Westerbergselaan: 4.000 m2. Van januari t/m maart 2020 is de natuurwerkgroep 7 keer op de 

vrijdagmorgen (van 9.00-12.00 u.) bijeengekomen. Door de Covid19 pandemie helaas stopten de 

bijeenkomsten vanaf 12 maart voor onbepaalde tijd. Hierbij werden o.a. de volgende werkzaamheden 

verricht: 

- Rooien of afzagen van de Amerikaanse vogelkers in de houtwallen langs de Groot Ginkelse weg 

tegenover het Natuurcentrum: 11.000 m2 

- Onderhoud aan de hakhoutwal aan de rand van de Eder Heide en de landbouwenclave vanaf de 

Groot Ginkelseweg richting de schaapskooi. 

- Creëren van een vlinder/insecten-corridor langs zandwegen om verspreid liggende kleine  stukjes 

heide met elkaar te verbinden, vnl. langs de Westerbergselaan: 19.000 m2 
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Beheersinstructie bij “het heitje van Craane”        Herstellen open heidestructuur / rond Westerbergselaan 

Organisatie Natuurwerkroep: 

De natuurwerkgroep staat open voor iedereen met interesse in de natuur en lidmaatschap is niet nodig. 

Twee coördinatoren vormen het aanspreekpunt en geven aandacht aan veilig werken, planning en 

materialen. De werkgroep past in het gemeentelijk beleid ‘Levend landschap’ waarbij door participatie 

burgers en lokale partijen ruimte krijgen zelf initiatieven te ontplooien en uit te voeren. Op de 

vooravond van onze deelname aan NL Doet, op 13 en 14 maart, werden alle activiteiten geannuleerd 

door de uitbraak van de Corona epidemie. 

 
Onderhoud aan de houtwal                            De werkkeet van de groep 

 

Komende activiteiten: 

Op 26 augustus was het eerste coördinatie-overleg sinds Corona. We plannen een herstart op 2 oktober, 

wekelijks en wisselend op de vrijdag en de zaterdag. Voorlopig gaan we, in overeenstemming met de 

richtlijnen, werken met reserveren en werken we op minimaal 1.5 m. afstand. We willen starten met 

een groepsgrootte van maximaal 10, en minimaal van 6 man. Op zaterdag 26 september willen we met 

de deelnemers aan de Natuurwerkgroep samenkomen om elkaar te ontmoeten en een bezoek te brengen 

aan de Wildkansel in het rustgebied op het Kreelse Zand. Als Corona het toelaat willen we meedoen aan 

de Natuurwerkdag 2020 op zaterdag 7 november. 

Ook deelnemen aan de Natuurwerkgroep?: 

Wilt u ook deel uitmaken van deze actieve groep en gezamenlijk 

werkzaamheden uitvoeren in de natuur? Meldt u dan aan voor een 

kennismaking om meer inzicht te krijgen van de activiteiten van de groep. 

Meer (achtergrond)informatie vind u op de website van St. Landschapsbeheer 

Gelderland: landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkgroep-bos-heide-ede/ 

 

Coördinatoren Natuurwerkgroep Bos & Heide Ed                                    

- Ger Barbiers 

                                        - Anton Kraaij 

                                        E-mail: natuurwerkgroep.bos.en.heide.ede@kpnmail.nl 
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