
699 00 Groenbeleidsplan Gemeente Ede 

 

Betreft:  Verslag startoverleg kerngroep 

Kenmerk: 699 00 303 

Datum:  17 juni 2019  

Aanwezig: Marije Wesselius, beleidsmedewerker groen   Gemeente Ede 

Arnout Hulshuis, beleidsregisseur RO    Gemeente Ede 

Koen Klaassens, water en klimaat    Gemeente Ede 

Bart Janssen, landschapsarchitect RO    Gemeente Ede  

Liesbeth Hunink, beleidsmedewerker ecologie   Gemeente Ede 

Ellis Heeres, programmering (beheer)    Gemeente Ede 

Sabine Langhout, communicatieadviseur   Gemeente Ede 

Dennis Oosterhuis, specialist Geo informatie   Gemeente Ede 

Els van der Laan      N0.0RDPEIL 

Jelmer Bokma       N0.0RDPEIL 

 

Afwezig: Geerdien Krijnen, landschapsarchitect RO   Gemeente Ede 

  Theo van Diest, programmering (beheer)   Gemeente Ede 

 

 

1. Opening 

 

2. Plan van aanpak 

- Omgevingsvisie Buitengebied, participatieproces  

- Hoe maak je slimme combinaties, groen, water, ecologie? 

- Structuurvisie Bennekom toevoegen bij te gebruiken beleidsdocumenten. 

- 7 kernen, Hoenderloo, Deelen en de Klomp toevoegen? De Klomp bij Ederveen voegen. 

Andere niet toevoegen. 

- Meerdere kleuren voor soorten groen gebruiken. 

- Via omgevingsvisie zijn er participatieprofielen gegeven. 

- Groenbeleidsplan gaat niet over bomen. Duidelijk inkaderen wat we gaan doen. 

- Hoe gaan we om met omgevingsvisie. Dorpsraden zijn omgevingsvisie moe. Wel meenemen 

in groenbeleidsplan. Nog kijken hoe we dit gaan doen. Individu aan laten haken of de 

wijkverenigingen? 

- Belangrijk om de waarde van het groen te benoemen. 

- Opgave VNG, 1% van areaal met bomen beplanten? 

- Handvatten / tools die gemeente helpen. 

- Groene schoolpleinen. Tiny Forest – IVN. 

 

3. Overzicht te gebruiken bronnen en kaarten (beleidsdocumenten) 

- Aanleveren welke documenten meest relevant zijn voor landschapsontwikkeling (actie 

gemeente). 

- Stadsvisie kaart gemaakt in Illustrator. Kaart Stadsvisie over de Groenstructuur (GIS kaart) 

leggen. Arnout Hulshuis levert illustrator bestand aan N0.0RDPEIL 



- Oude bestemmingsplankaarten. Hier staan oude structuren op. Deze kaarten zijn 

handgetekend. Wel veel oude structuren van buitengebied hierop. Wordt meegenomen met 

buitengebied (ander project). 

- Communicatie meekijken met legendavoorstel. 

- Bomen van de Provincie staan niet in de gemeentelijke kaarten. 

- Biomorfologische kaart – hier is een shape file van. 

- Klimaateffectenatlas, op dit moment bezig met rioleringsplan. Knelpunten in beeld. Koppelen 

met groen, kan wellicht aangeleverd worden. 

- Kennisfundament wordt aangeleverd. 

 

4. Producten - concept-legenda voor de kaarten 

- Eindproduct als interactieve kaart / pdf. 

- Voor 15 juli, DNA kaart en voorstel voor legenda Robuust groen/blauw raamwerk. 

 

5. Planning 

Bijeenkomst 15 juli 

- 8 juli input voor de bijeenkomst op de website. 

- Vragen voor ambitie. Gerichte vragen opstellen als voorbereiding voor 15 juli. 

Doel van de sessie: 

o Ambitie (vragen voor ambitie, gericht vragen als voorbereiding) 

o Robuuste Raamwerk 

- Wie uitnodigen naast de project- en kerngroep? 

o 6 Wijkbeheerders ook op 15 juli uitnodigen 

o Edese food 

o Waterschap / combinatie met ecologie 

o IVN 

o Provincie (groen) 

o Bijenlandschap 

 

6. Communicatieplan 

- Gemeente heeft ook groot bereik via sociale kanalen. Digitale enquetes etc. Waar wonen de 

bewoners?  

- Gebruik van een miniwebsite (tijdens het proces). Vanaf 1 september kan extern 

gecommuniceerd worden via de gemeentelijke website. 

- Wat gaan burgers merken wat er komende tijd gaat gebeuren. Ze mogen hun stem laten 

horen (via wijkbeheerders?). Ideen meegeven.  

- Proces eerst met gemeente, wijkbeheerders en aantal externen, vanaf 1 september extern 

(bewoners). 

 



7. Rondvraag 

- Vraag: Er wordt niet getekend en niet geschreven. Wat wordt er wel gedaan? 

Antwoord: We maken wel de kaarten en teksten, maar proberen zoveel mogelijk bestaande 

informatie te gebruiken. 

 

- Vraag: Hoe ziet het eindproduct eruit? 

Antwoord: Het eindproduct als interactieve kaart of interactief document (pdf?) 

(ter info: op de website van de gemeente Ede worden geen pdf bestanden geplaatst) 

 

- Vraag: Gaan we nog inventariseren?  

Antwoord: Er zal niet geïnventariseerd worden, tenzij het voor bepaalde punten wel 

noodzakelijk is. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatie en 

expertise. 


