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De onderwerpen waar we ons dit jaar mee bezig hebben gehouden kunt u natuurlijk ook op
onze website zien: http://www.sme-ede.nl/site/
In dit bericht willen we u vertellen wat wij dit jaar hebben gedaan, en wat we verder van plan
zijn en verwachten – en wel per onderwerp.
We moeten in ieder geval eerst verheugd meedelen dat ons bestuur is uitgebreid: we hebben
nieuwe ‘aanwas’. Allereerst hebben we een nieuwe penningmeester: Harry Manni. Verder
hebben we twee technici in de club, Rob Hof en Wieger Pel, die beide in Ede wonen. Dat
verbreedt onze visie. We hebben nu ook een vertegenwoordiger in Otterlo: Jos van der Panne,
die ook ‘natuurlijk Otterlo’ oprichtten. Margreet Aubert sloot zich aan vanuit de werkgroep
Parklaan Anders. Ook hebben we een nieuwe technisch voorzitter: Judith Klostermann.
Suzette Stumpel is
vanaf september
na meer dan
twintig jaar (!)
geen voorzitter
meer, maar blijft
gelukkig nog wel
als adviseur in het
bestuur
Ook Pieter Slim blijft – hij blijft het secretariaat bemannen. Margreet Aubert schrijft de
notulen. Elsa Loosjes is ‘achterwacht’ voor deze laatste twee taken.
Wat we zoeken is… toch nog meer mensen die ons steunen – we denken dan aan iemand met een
juridische achtergrond én aan iemand in Lunteren…zou dat te combineren zijn?
En nu ons verkort jaarverslag…

We hebben nu drie keer per jaar een
wethoudersoverleg: respectievelijk met drie
wethouders en met één afzonderlijk. Dat maakt de
lijnen wat korter.
Dit jaar zijn we verder gegaan met het concept
‘natuurinclusief ontwerpen’, al zal het wel nog
even duren voor de gemeente Ede, die zich rijk
rekent aan groen, bij alle nieuwe ontwerpen zich
realiseert wat dit concreet inhoudt. In Otterlo
bijvoorbeeld hebben we het voor elkaar
gekregen dat de natuurcompensatie voor
het nieuwe sportpark tijdig geregeld
werd. Het is nog niet helemaal klaar, maar
de vooruitzichten zijn gunstig. Het groene
concept wordt daar verder ingevuld door
onze nieuwe leden. Een deel van het oude
sportpark wordt in ieder geval weer voor
natuur bestemd. Dat is hard nodig, want
tot nog toe wordt al te gemakkelijk
gebruik gemaakt van het denkbeeld dat
de natuur zichzelf wel kan handhaven. Bij ons bezoek aan Otterlo zagen we hoe de uitbreiding
van vakantievilla’s van droompark De Zanding knabbelt aan de Veluwe. Voor de eekhoorns,
die daar in de buurt steeds vaker sneuvelen bij hun oversteek van de Arnhemseweg heeft de
gemeente samen met de Zoogdierenvereniging besloten twee eekhoornbruggen aan te leggen.
En nu maar hopen dat de pinda’s die erop liggen genoeg lokken.
Onze opvattingen over de noodzaak van het uitbreiden van stedelijk groen in bestaande
wijken worden door steeds meer mensen gesteund – ook al
omdat dat het klimaat en de
waterbeheersing ten goede komt.
Steeds meer mensen willen ook
het bestaande groen behouden,
dat merk je ook bij een
inventarisatie in buurten als we
worden gevraagd mee te werken.
Zo is er een project in Veldhuizen door de gemeente opgestart
om meer groen te realiseren. Een stenen schutting kan heel
goed worden vervangen door één met klimop. En ook
buurtbewoners nemen initiatieven, bijvoorbeeld door het
beplanten van boomlenzen, al is men toch weer vaak niet
bereid om zijn hele tuin te ‘ontstenen’. Over dit onderwerp gaat nu ook onze donateursavond
– u hoort er dus veel meer van….
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Het is ons echter een raadsel hoe dezelfde gemeente die
haar groene karakter zo dikwijls benadrukt zó om kan
gaan met de bomen als deze gemeente doet. Het
opknappen van een park gebeurt hier bijvoorbeeld ook
wat rigoureuzer dan elders.
In het jaren geleden opgestelde bomenbeleidsplan wordt
de nadruk gelegd op monumentale en waardevolle
bomen en bomen in groenstructuren. Maar de
gemeentelijke bomen zijn geïnventariseerd, de particuliere niet. In plaats van een oplossing te
zoeken voor die arbeidsintensieve klus, bijvoorbeeld bewoners hun waardevolle bomen te
laten melden, of bij de aanvraag voor een kapvergunning meteen te inventariseren wat er aan
waardevol groen zich in een particuliere tuin bevindt, gaat de gemeente met het argument om
‘bestuurlijke drukte te voorkomen’ de kapvergunning afschaffen, en die - conform de nieuwe
Omgevingswet - vervangen door een meldingsplicht waarop
men dan al of niet een vergunningsplicht kan krijgen. Dat zou
misschien niet eens zo slecht hoeven uit te pakken, als daarbij
dan ook nog niet was bepaald dat men bomen met een omtrek
tot tachtig centimeter mag kappen. Dat verbaast des te meer,
omdat in andere steden veel verstandiger wordt opgetreden:
de Rotterdamse omgevingsvergunning voor het kappen van
bomen gaat uit van een stamomtrek van 50 cm, de
Amsterdamse van 31 cm. Dit is wel heel afwijkend, te meer omdat van een herplantplicht ook
al geen sprake is en Ede binnenstedelijk in vergelijking met andere steden niet opvallend
groen is, integendeel. Hoe het zij, op Kranenburg is in ieder geval de helft van de omstreden
bomen waar wij ons voor ingezet hebben blijven staan…
Behoud van groen speelde ook een rol bij ons overleg
over de groene inpassing van de A12. Hoewel de
bomenlaan gelukkig nog aanwezig is, is de beplanting
met bosplantsoen onder de weg, naast de wand van
‘gewapende grond’, nog niet erg ver aangegroeid.
Netto is er een flinke aanslag gepleegd op het groen.
Pas na jaren zal de nieuwe beplanting een dichte haag
opleveren. Maar dat houdt lieden die op een
parkeerplaats uit zijn blijkbaar onvoldoende tegen.
De komst van drie AZC-locaties in de gemeente Ede kon impact hebben op de omliggende
natuur. Met name op de Braamhorst speelde natuurbehoud een grote rol. De gemeente had
twee externe bureaus ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ecologische effecten op de
omliggende natuur. De SME heeft meegedacht over mogelijke maatregelen en heeft daartoe
met de gemeente een intentieverklaring opgesteld – vluchtelingen moeten in ieder geval
geholpen worden, waarbij de groenstructuren en het dierenleven zoveel mogelijk worden
ontzien. Inmiddels heeft het COA aangegeven voorlopig de locaties niet meer nodig te hebben,
maar de inventarisaties moeten volgens de SME wel afgerond worden. Ook voor andere
doeleinden kunnen deze onderzoeken hun dienst bewijzen.

De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente
Wageningen en het waterschap Vallei en Veluwe zijn van plan de
aanleg van een pijpleiding van Ede naar de Nederrijn bij
Wageningen te realiseren, om vervuild grondwater met een
hoge concentratie sulfaat af te voeren. Water Natuurlijk en de
SME hebben in ieder geval benadrukt dat er geen sprake moet
zijn van een definitieve oplossing. Zodra de techniek die nodig is
om het water dichter bij de bron te zuiveren enigszins
betaalbaar is (en dan moet men aan een miljoenenopgave
denken), zal daartoe worden overgegaan.
En dan natuurlijk de ‘continuing story’ Parklaan. We hebben het idee dat we voorzichtig
optimistisch kunnen zijn over de afloop. In ieder geval hebben we samen met de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie (GNMF) de voorlopige voorziening gewonnen. De Raad van State
oordeelde dat de gemeente onvoldoende actie had ondernomen om aannemelijk te maken dat
de stikstofbelasting door een vierbaans uitvoering van de Parklaan niet te hoog zou worden.
Er had een berekening gemaakt moeten worden conform de regels van de nieuwe
programmatische aanpak stikstof (PAS). Dat was niet gebeurd.
Verder uitte de voorzieningenrechter tijdens de zitting twijfels bij
de verkeersprognose, en het zou wel eens zo kunnen zijn dat de
natuurcompensatie veel robuuster moet. De inventarisatie die SME
had laten uitvoeren met hulp van de GNMF wees dat ook uit. De
uiteindelijke behandeling van het beroep zelf is inmiddels
uitgesteld tot eind dit jaar of begin volgend jaar. De schorsing
betekent dat de gemeente nog niet met de aanleg van de Parklaan
kan beginnen.
We zijn van plan ook zelf een verkeersonderzoek te doen. Maar het
ludieke actievoeren zijn we niet verleerd… in de broedperiode
mogen de honderdjarige bomen in het bosje dat behoort tot het Gelders Natuurnetwerk in
ieder geval niet worden gekapt…

*
Verantwoording van illustraties: de afbeelding van afgraving verontreinigde grond komt uit het Enka-dossier; de foto van de
eekhoornbrug van de site. De overige foto’s zijn eigendom van SME.
De stichting heeft ten doel (1) het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu
in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de gemeente Ede, (2) het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de
gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt worden door lawaai, lucht- ,
water- en bodemverontreiniging, (3) het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie bettreffende het sub (1) en (2) gemelde,
alsmede omtrent aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de
bevolking van de gemeente Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving;
(4) het voeren en ondersteunen van acties ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.

