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                                                      Notitie 
Bestuur Buurt Ede-Veldhuizen  

Betreft : Monitoring heidevelden nabij Ede                                     Datum: 13-09-2012 
 

Het onderwerp omtrent het beheer en onderhoud van de heidevelden staat jaarlijks, 
i.v.m. de historische verbanden met de buurt, op de agenda van de Buurtspraak Buurt 
Ede-Veldhuizen en wordt toegelicht door een medewerker van het ministerie van 
defensie dienst Vastgoed afd. Terreintechniek en Natuurmonitoring.  
 
Inzake dit onderwerp heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt vanuit de Buurtspraken 
1999 t/m 2011. Na bestudering hiervan zijn een aantal vragen geformuleerd die, zoveel 
mogelijk, de besproken onderwerpen betreffen en die of regelmatig terugkomen of blijvend 
aandacht vragen dan wel min of meer onbeantwoord zijn gebleven. Hiermee wil het 
bestuur bereiken dat wij over deze onderwerpen in 2012 een nieuwe basis hebben voor de 
toekomst en alle “oude” onderwerpen zijn afgehandeld. 
 
Een van de meest in het oog springende onderwerpen blijkt telkens weer vragen over  het 
onderhoud en beheer langs de N224 om de openheid van de heide te waarborgen.  
 
Overzicht vraagstelling n.a.v. Buurtspraken 1999/2011: 
- Houtopstand/verdunning e.d. langs de N224 
- Toestand en onderhoud van heide 2011/2012 
- Onderhoud omgeving Drieberg (honden uitloop gebied)  
- Opties tegengaan verbraming op delen van de heide 
- Reactie op beheer en/of onderhoud van de TRAA  
- Stand van zaken Natuuropschoondag 2012  
- Contacten met bijv. Groenhorst college en Bosbouwpraktijkschool 
- Stand van zaken rond Beheer- en inrichtingsplan heide 
- Effect van bezuiningsrondes op defensiebudget voor Beheer heide 
- Uitkomsten onderzoeken inzetten “grote” grazers 
- Opties voor onderhoud door “branden” van de heide 
- Samenwerking Edese Schaapskudde inz. Beheer-en Begrazingsplan 
 
Al deze vragen hebben wij voorgelegd aan de verantwoordelijken bij het ministerie van 
defensie waarop wij onderstaande reacties hebben ontvangen. Hiervan heeft het 
buurtbestuur in de Buurtspraak van 20 september 2012 melding gemaakt onder verwijzing 
naar dit document op de website van de Buurt bij de Gemeente Ede / Gemeente archief. 
 
Reactie vraagstelling onderwerpen Buurtspraak 1999/2011: 
 
Begroeiing langs de N224:  
Het beheerdoel van de percelen langs de N224 is om een open heidelandschap te behouden, 
waarbij vanuit recreatief oogpunt een paarse heide met schapen het doel is. Vanuit deze 
doelstelling is begroeiing maar minimaal aanwezig. Het militair gebruik en de wensen van 
de militairen noodzaakten ons als beheerder om begroeiing toe te staan. Vandaar dat er 
enige jaren geen begroeiing is gekapt.  Inmiddels laat de zienswijze vanuit het militair 
gebruik weer toe dat er gekapt wordt. Echter in deze heide komen ook natuurwaarden 
voor, waarbij in die percelen de zandhagedis een heel belangrijke is en die daar ook zeer 
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veelvuldig voorkomt. Om de biotoop van dat dier te bewaren is het noodzakelijk om de 
aanwezige begroeiing niet in één maatregel weg te nemen, maar dit zeer geleidelijk te 
doen. In de huidige beheerplanning wordt er dan ook van uitgegaan, dat er 
jaarlijks/tweejaarlijks begroeiing langs de N224 en de aanliggende percelen wordt 
weggenomen om de openheid terug te krijgen. De afgelopen jaren is daar al een grote 
aanzet toe gedaan. 
Toestand en Onderhoud heide: 
Voor de toestand en het onderhoud van de heide baseren we ons op de adviezen van onze 
ecologen en relateren we e.e.a. aan de doelstellingen van Natura 2000 waarvoor het gebied 
is aangewezen. Dit betekent een droog heidelandschap. Openheid en begrazing met 
schapen vormen daarbij de kenmerken. 
Onderhoud omgeving Drieberg: 
Als gevolg van loslopende honden wordt dit deel niet door de kudde begraasd. Naast het 
verwijderen van begroeiing zullen er niet veel andere maatregelen noodzakelijk zijn. Het 
feit van een hondenlosloopgebied beperkt de ecologische potentie van een gebied. Binnen 
die kaders wordt er thans beheerd. 
Verbraming: 
In de jaren ‘80 en ‘90 bestond de vrees, dat de Ederheide  geheel zou gaan verbramen. 
Inmiddels is de stikstofdepositie dusdanig afgenomen, dat we verbraming nauwelijks meer 
als een probleem zien. De aanwezige braamstruiken vormen een ecologisch waardevolle 
aanvulling van natuurwaarden (erg veel insecten). Het huidige beheer van begrazing en 
incidenteel maaien of plaggen zal worden gehandhaafd. 
Beheer en onderhoud Traa: 
De zogenaamde Traa betreft een houtwal, die volgens ons niet op het defensieterrein 
Ederheide is gelegen. De daar gelegen houtwallen liggen buiten onze grenzen. 
Natuuropschoondag:  
deze wordt jaarlijks gehouden en vormt een welkome bijdrage aan het verwijderen van 
begroeiing op de heide. Met name de begroeiing in de buurt van de N224 is een speerpunt 
daarbij.  
Contacten met scholen e.d.:  
Dit loopt via de Natuuropschoondag. Defensie heeft momenteel geen personeel om naast de 
Natuuropschoondag  in dit kader iets te organiseren en te begeleiden. De zogenaamde 
maatschappelijke stage zou een goed middel kunnen zijn, echter personele capaciteit 
ontbreekt. 
Beheer- en inrichtingsplan: 
In het kader van de aanwijzing als terrein voor de Luchtmobiele Brigade is dit reeds vele 
jaren terug vastgesteld door de gemeente. Het terrein behoefde geen nadere inrichting en 
het beheer wordt volgens dit plan uitgevoerd. 
Bezuinigingen:  
Ook het beheer van terreinen gaat gebukt onder bezuinigingen. Echter de wettelijke status 
van de Ederheide als Natura 2000 gebied vormt een goede borging, dat het huidige beheer 
voortgezet kan worden. 
Inzet grote grazers:  
Dit was een plan van Natuurmonumenten, waarbij het noordelijk deel van de Ederheide ook 
door runderen zou worden begraasd. Dit is inmiddels geheel achterhaald door een 
vergroting van de huidige schaapskudde. Er komen geen koeien. 
Branden van heide: 
Is een ecologisch goede maatregel, waarbij vaak veel biodiversiteit wordt behaald. Echter 
voor branden dienen (gemeentelijke) vergunningen te worden verkregen in het kader van 
de milieu en flora- en faunawet. Daarnaast dient bij branden een goede inzet van 
brandweer gegarandeerd te zijn. Het zijn deze factoren, die deze maatregel (nog) niet 
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populair maken bij de vergunningverleners. Door Defensie is daarom tot heden nog geen 
initiatief genomen om deze maatregel op de Ederheide uit te voren.  
 
Samenwerking Edese Schaapskudde: 
Door Defensie is een begrazingsplan voor de schaapskudde opgesteld. Ecologische 
afwegingen liggen hiervoor aan de basis. De kudde graast op basis van dit plan. Verder 
levert Defensie een belangrijke en substantiële financiële bijdrage (de zogenaamde 
beheervergoeding ) aan de Stichting Edese Schaapskudde. 
Hierbij moet gedacht worden aan ruim € 30.000 per jaar. 
 
Vragen en/of reacties naar aanleiding van de in deze notitie opgenomen onderwerpen 
omtrent het beheer en onderhoud van de heidevelden kunt u voorleggen aan het 
buurtbestuur. Deze vragen zullen wij inventariseren en daarna ter beantwoording 
voorleggen aan het ministerie van defensie.  
 
Uw reacties kunt u sturen naar: buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com  
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