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Symposium opzet 

Algemeen 
 
 
Aanleiding 
 
De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) bestaat dit jaar 35 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan organiseert SME met medewerking van de gemeente 
Ede een minisymposium. 
 
Onderwerpen 
 
Centraal bij dit symposium staat het ‘groen’ in de gemeente Ede: 
 
► Welke rijkdom aan groen is er aanwezig? 
► Welke bedreigingen bestaan er voor groen? 
► Welke groene plannen zijn er of komen in uitvoering? 
► Hoe vorderen de groene plannen? Zijn ze afdoende? 
► Waar doen zich vertragingen voor en hoe zijn deze te verhelpen? 
► Hoe is het groen verder te beschermen en te versterken? 
 
Doelgroep 
 
Het minisymposium is bedoeld voor ieder die het groen in de gemeente Ede 
ter harte gaat: inwoners van de gemeente Ede, ambtenaren, en natuurlijk 
andere betrokkenen en geïnteresseerden. 
 
Lezingen 
 
Het minisymposium behandelt vier onderwerpen. Aan bod komen, in 
volgorde van afnemende natuurlijkheid en schaal: 
 
- de Veluwe 
- het agrarische buitengebied (Gelderse Vallei) 
- groen in stad en dorp 
- groen in bedrijventerreinen 
 
Het symposium omvat één middag; de lezingen zijn dan ook kort. De vier 
onderwerpen komen in afzonderlijke referaten aan de orde met telkens 
aansluitend een co-referaat over hetzelfde onderwerp, maar dan vanuit 
een andere hoek belicht. 
 
De lezingen zijn toekomstgericht, compact en met een duidelijke 
stellingname (waar gaat het goed, wat gaat er mis, waar liggen kansen?). 
 
Na de lezingen volgt telkens een korte discussie. 
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Programma 
 
13.00 Welkom 
door SME- en dagvoorzitter Suzette Stumpel 
 
13.05 - 13.15 Inleiding 
door de loco-burgemeester van Ede, Wilke Dekker 
 
13.15 – 14.00  De Veluwe 
Referaat: Lyda Dik, senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling, Grontmij 
Co-referaat : Volkert Vintges, directeur Gelderse Milieufederatie 
 
14.00– 14.45 Het agrarische buitengebied (Vallei) 
Referaat: Geerdien Krijnen, landschapsarchitect, gemeente Ede 
Co-referaat: Cor den Hartog, melkveehouder in Lunteren 
 
14.45 – 15.15 Pauze, koffie/thee 
Infomarkt met stands van ‘groene’ organisaties 
 
15.15 – 16.00 Groen in stad en dorp 
Referaat: Wim Janssen, adviseur groen, gemeente Ede 
Co-referaat: Wim Lammers, teamleider natuur en groene gebiedsontwikkeling, 
Staatsbosbeheer 
 
16.00 – 16.45 Groen in bedrijventerreinen 
Referaat: Robbert Snep, onderzoeker stads- en landschapsecologie, Alterra 
Co-referaat: Roland Nordbeck, beleidsmedewerker afdeling economische 
zaken, provincie Gelderland 
 
16.45 - 16.55 Slotwoord 
door Peter van ’t Hoog, wethouder verkeer en vervoer, milieu en water 
 
16.55 – 17.00 Sluiting 
door SME- en dagvoorzitter Suzette Stumpel 
 
17.00 – 17.30 Drankje en hapje 
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Welkom 
 

Opening door Suzette Stumpel, voorzitter SME                     
 
De voorzitter van de SME, mw. Suzette Stumpel-Rienks, opent het symposium dat 
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de SME is georganiseerd met 
medewerking van de gemeente Ede. Zij heet de loco-burgemeester, de heer Wilke 
Dekker, de sprekers en de aanwezige gasten welkom. 
 
Voorafgaand aan het programma vraagt zij aandacht voor de vernieuwde web site 
van de SME. Hubert Mettivier Meijer geeft daarbij een korte toelichting: het 
digitale huis van de SME is geheel herbouwd door een student van het ROC. 
 
De voorzitter geeft vervolgens kort aan waar de SME zich mee bezig houdt. De 
SME tracht mee te denken over allerlei problemen van natuur en milieu, onder 
andere dat van versnippering en verbindingszones tussen gebieden, zij geeft 
haar visie en maakt - zo nodig- bezwaar. Daarnaast is ook educatie, in de vorm 
van een jaarlijkse lezing en excursies, belangrijk. Verder werkt de SME samen 
met andere groepen. 
 
Tenslotte licht de voorzitter het programma toe. De SME hoopt dat het gebodene 
een uitdaging vormt waardoor de gemeente Ede zich aangesproken voelt. 
 
 

Inleiding door wethouder Dekker                                  
 
Wethouder Dekker, die de burgemeester vervangt, feliciteert allereerst de SME 
met haar 35-jarig bestaan. De overheid ziet de SME als vriendelijke en zeer 
deskundige mensen, met een goede natuurkennis. Hij vraagt zich af of de jonge 
generatie daar nog voldoende over beschikt. 
Sommigen spreken van juridisering op natuurgebied. De gemeente moet vooral 
trachten de bestaande regels goed aan de burgers uit te leggen. Er zijn 
allerlei regels voor beschermde soorten. Doen we echter ook genoeg voor de 
niet- beschermde soorten? 
 
Het buitengebied heeft een belangrijke functie als uitloopgebied voor Ede. 
Waar veranderingen in dat buitengebied nodig zijn, wil de gemeente 
compenseren. 
 
Al met al is de SME een goede partner voor de gemeente door haar meedenken. 
Als voorbeeld noemt de wethouder de zaak van de Fransekampweg. De gemeente had 
dit vrijgekomen defensieterrein bedoeld als boscompensatie, zodat daar bomen 
zouden worden geplant. De SME gaf echter aan dat het gebied beter als natuur-
compensatie kan dienen, vanwege het open heidekarakter, zodat er juist bomen 
gekapt moeten worden. De gemeente gaat hiermee nu naar de Provincie. 
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1. De Veluwe 
1a. Groei en Krimp verblijfsrecreatie Veluwe                     
 
Referaat door Lyda Dik, senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling, 
Grontmij 
 
De spreekster is actief in de ontwikkeling van het buitengebied. 
Voor het thema Groei en Krimp is het nodig kennis te nemen van de inhoud van 
Veluwe 2010, een door de Provincie Gelderland aangenomen beleidsdocument op 
grond van Natura 2010. Hierin wordt onder andere aangedrongen op zoveel 
mogelijk verwijderen van barrières (bijvoorbeeld hekken) op de Veluwe. Er 
blijken overigens nog vrij veel hekken aanwezig!  
 
 
Natura 2010 
doelstellingen  

 
- Duurzame evenwichtige ontwikkeling van ecologie en 
  economie. 
- Groot aaneengesloten gebied met zo min mogelijk barrières  
- Uitstekende, moderne recreatievoorzieningen  
- Passeerbaar maken/verminderen verkeer 
- Realiseren Ecologische poorten   
 

 
 
 
 
Veluwe 2010: een kwaliteitsimpuls! 
 
Doelstellingen: 
 
- Samengaan van houtproductie, natuurbos en 
  belevingswaarde 
- De (verbrede) landbouw vooral ontwikkelen op grond-
  gebonden bedrijven  
- Een stevige bescherming van natuur, landschap en 
  cultuurwaarden, 
- Beschermen en versterken van biodiversiteit, rust, 
  ruimte, milieu en water. 
- Maximale samenwerking partners op de Veluwe. 
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Ook beoogt Veluwe 2010 de aanwezigheid van moderne recreatievoorzieningen, de 
verbetering van fietspaden, de aanleg van ecoducten, van natuurtransferia en 
voldoende parkeerplaatsen om auto's uit de natuurgebieden te weren.  
Op sommige wegen zou de snelheid omlaag moeten, bijvoorbeeld de N224. Aan dit 
laatste is men nog niet toe. 
 
Groei en Krimp op de Veluwe geeft regels voor de uitbreiding van de 
verblijfsrecreatie. Uitbreiding van de recreatieruimte is alleen toegestaan 
wanneer er evenveel ruimte in belangrijke natuurgebieden wordt afgestoten.  
 
Wat is op dit speciale punt tot nu toe gerealiseerd? 
Aan krimp is ongeveer 35 ha vrijgekomen, namelijk bij Gerritsfles, Panorama,  
Stakenberg, en een vierde locatie. Aan groei zit momenteel 15 ha in de 
pijplijn bij Hoenderloo, zodat er nog 20 ha aan groeimogelijkheden beschikbaar 
is.  
 
De uitbreidingsplannen worden getoetst aan zogenaamde clustervisies en er 
wordt een natuurboekhouding bijgehouden, waarin de kwaliteit van de groei met 
die van de krimp wordt vergeleken. Ook wordt er een adviescommissie ingesteld.  
In de clustervisies wordt de ontwikkelingsruimte vanuit natuur en landschap 
aangegeven, er wordt een ruimtelijke en  economische ontwikkelingsrichting 
geschetst, er wordt een handreiking voor ondernemers gegeven en een 
afwegingskader voor de beoordeling van plannen. 
 
Het is belangrijk dat de ondernemer zelf met plannen komt. Om de groei 
gerealiseerd te krijgen, is een procedure, bestaande uit vijf stappen nodig. 
Het is belangrijk eerst de natuurtoets te doen alvorens de plannen verder uit 
te werken! 
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Groei en Krimp 
 
- Aanzet hiertoe was het 
  convenant tussen 
  Recron en GMF 
 
- Ontwikkeling 
  verblijfsrecreatie én 
  versterking natuur op 
  de Veluwe 
 
- Groei uitsluitend in 
  recreatieclusters, 
  krimp buiten de 
  clusters (100 ha) 
 
-‘Groei en Krimp’ moeten 
  elkaar in evenwicht 
  houden 
 
- Veluwe brede kwaliteit 
  is het sleutelwoord 
 
- Juist gebruik: het 
  wisselend gebruik 
  (verhuur) van 
  recreatie-eenheden 
  bevorderen. 
 
 
 
Op de kaart: groei en 
krimp gebieden 

 

 
 

 
Wat betreft de gemeente Ede: er zijn clustervisies voor Lunteren en Otterlo 
beschikbaar. 
 
Lunteren 
Voor Lunteren zijn de belangrijkste natuurgebieden het Wekeromse Zand, het 
Edese Bos en de ecologische verbindingszone ten Noorden van Lunteren.  
In de economische visie worden genoemd: het aanbieden van meer beleving en 
toegevoegde waarde, de alliantie met andere sectoren (“wellness”, zorg en 
ontmoeten), het versterken van beeld en imago, de impuls voor nieuwe markten 
en ondersteunende maatregelen zoals fietsinfrastructuur, sportieve recreatie. 
Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om in Lunteren veel te veranderen.  
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Otterlo 
Voor Otterlo is eveneens uitbreiding van de verblijfsrecreatie mogelijk. Er is 
al een grote camping "de Zanding". In de economische visie worden enige 
ontwikkelingsmogelijkheden genoemd, zoals marktpenetratie en 
productontwikkeling, een compleet en gedifferentieerd pakket aan type 
accommodaties, meer groepsaccommodaties, verhoging van de bezettingsgraad 
buiten het seizoen. 
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1b. Veluwe Streekplan en burgerparticipatie 
 
Co-referaat door Volkert Vintges, directeur Gelderse Milieufederatie 
 
De spreker stelt zich voor als directeur van de Gelderse Milieufederatie 
(GMF), waarbij 105 groepen zijn aangesloten, waaronder de SME. Hij reageert 
vervolgens op de Groei en Krimp gedachte. In het oude streekplan mocht elke 
recreatieondernemer 10% uitbreiden. De Gelderse Milieufederatie was hiertegen. 
Het gevolg was dat een aantal gefrustreerde ondernemers hun grond aan 
projectontwikkelaars verkocht, die vervolgens kaveltjes aan particulieren 
verkochten, waarna er een nieuwe woonwijk ontstond. 
 
Als reactie daarop werd de GMF voorstander van bepaalde 
uitbreidingsmogelijkheden en is gaan praten met de Recron. Het Groei-en Krimp 
plan leek aantrekkelijk. Een probleem is dat de ondernemers in krimpgebieden 
niet weten wat ze wel en wat ze niet mogen. 
 
In de Nota Ruimte wordt gesteld: “decentraal wat kan en centraal wat moet” 
ofwel (samenwerkende) gemeenten aan zet, en “van ruimtelijke ordening naar 
ruimtelijke ontwikkeling” ofwel minder controle door de Provincie. 
Het Gelderse streekplan is het eerste streekplan volgens deze nieuwe 
filosofie; de WGR regio’s worden uitgenodigd om met plannen te komen voor 
zoekzones. 
 
Veluwe en Streekplan 
 

 

 
- Te veel ruimte voor  
  bedrijventerreinen  
  vb.Beekbergs bedrijven- 
  terrein Apeldoorn 
- Noord Veluwse “rode zwerm- 
  gebieden” nu zoekzones 
  landschappelijke versterking 
- Knabbelen aan EHS grens: 
  Rhederhof, woningen, AGOVV, 
  Historisch museum 
- Onbedoeld resultaat: 
  dreigende omsingeling 
 

 



 9

Bij een evaluatie door het Ministerie van VROM van het Streekplan en de 
zoekzones bleken de resultaten teleurstellend: de regioplannen zijn een 
verzameling lokale plannen met een nietje erdoor. 
 
Het opereren van samenwerkende gemeentes is een probleem voor de GMF. De GMF 
is provinciaal georganiseerd, de lokale groepen lokaal. Het is daarom moeilijk 
op dit regionale beleid vat te krijgen. 
 

 
Aanpak GMF en 
aangesloten 
groepen 

- Geef invulling aan speerpunt verrommeling 
- Provincie moet de regie weer pakken m.n. in de EHS, 
  Nationale landschappen, groene wiggen en poorten 
- Geen artikel 19-2 in EHS, Nationale landschappen, wiggen 
  en poorten 
- Heldere omschrijving zoekzones landschappelijke 
  versterking 
- Maar hoe brengen we dit onder de aandacht van de politici 
  in Arnhem? 

 
 
Overige zaken op de Veluwe: 
 
- De Veluwe is Natura 2000 gebied; de gemeenten trachten hier vaak iets vanaf 
te knabbelen. 
- Nationaal landschap; gemeentes vrezen meer beperkingen. Momenteel zijn de 
huidige beperkingen vastgesteld, tót er nieuwe komen. In dat geval komt er 
opnieuw een discussie. 
 
 

 
Milieuhulp.nl: 

 
- Aantal jaren geleden opgezet door Milieufederaties, 
  Natuur en Milieu en Milieudefensie 
- Juridische site om burgers te helpen bij procedures, 
  tevens bedoeld om gemakkelijke vragen af te vangen 
- Draait redelijk met 500 bezoekers p.d. maar bekendheid is 
  nog te gering 
- Budget beperkt 
- Biedt onvoldoende service om toenemende vraag op te 
  vangen 
 

 



 10

1c. Discussie 
 
- Jan Lub merkt op dat de rode zone tussen Lunteren en Otterlo een zoekzone 
voor landschapsversterking is, niet voor bebouwing. De engen worden 
gerespecteerd. 
 
- Wim van Raamsdonk vraagt hoe je natuurwaarden vergelijkt. Hoe kun je het ene 
bijzondere met het andere vergelijken? 

Lyda Dik antwoordt dat hierbij vooral naar de soorten van specifieke 
Veluwe habitats gekeken wordt; deze worden hoger gewaardeerd. Ook Rode Lijsten 
spelen een rol, maar de zaak wordt per situatie bekeken. 

Volkert Vintges voegt toe dat “de Gerritsfles” is gesaneerd en dat 
daarbij de vergelijking vooral door biologen is uitgevoerd. 
 
- Niek Groot stelt dat ammoniak een balsem voor het milieu is; het is basisch 
en bestrijdt dus de verzuring. Hij overhandigt een rapport hierover aan de 
SME. 

Volkert Vintges antwoordt dat ammoniak inderdaad basisch is, maar in de 
bodem verzurend werkt. 
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2. Het Agrarisch buitengebied (de Vallei) 
 

2a. Bouwen aan het landschap 
Referaat door Geerdien Krijnen, landschapsarchitect, gemeente Ede 
 
Uitgangspunt: 
Het agrarisch gebied is aantrekkelijk voor mens, dier en plant. 
Voor de mens is het agrarisch gebied aantrekkelijk om in te werken, wonen en 
recreëren. 
 
Bouwen aan het landschap 
1. Waarom? 
2. Hoe? 
3. Kan het beter? 
 
1. Waarom bouwen aan een landschap? 
 
      1A. Omdat het agrarisch gebied verandert 
 

  
 
      1B. Er zijn steeds meer verschillende gebruikers 
 

  
 
  1C. Kwaliteit en diversiteit behouden en verbeteren 
 
  1D. In de Gelderse Vallei bestaan nog stukjes natuur 



 12

 

 
2. Hoe bouwen aan landschap? 
    A. Beleid: bepaal de doelen. Belangrijk: agrariërs, eigenaren, bewoners 
    B. Plannen maken 
    C. Uitvoeren 
 
2A. Het beleid: Ontwikkelingsplan Buitengebied: 
 
WERV gemeenten: visie op landschapsontwikkeling Binnenveld 
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2B. Plannen maken 
- beeldplannen 
- Landschappelijk Ontwikkelingsplan (LOP) Binnenveld 
- dorpsranden en klompenpaden 
- landschappelijke inpassing bij principeverzoeken, bouwaanvragen, 
  milieuaanvragen 
- cluster “groen” -landbouw -landschap -ecologie -natuur en bos 
 
 
2C. Uitvoeren en onderhouden 
 
- landschapsbeheerders  
  gemeente Ede 
- wijkbeheerders  
  buitengebied 
- uitbesteden aan  
  •Dienst Landbouwgronden (DLG)  
  •het Geldersch Landschap (GL)  
  •StaatsBosBeheer (SBB) 
- eigenaren, vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kan het beter?  
 
Voorwaarden: 
- gemeente: geen eigendommen in het agrarisch gebied, samenwerking is dus 
  geboden, maar de samenwerking loopt niet overal even soepel; 
- fondsen: voldoende geld en menskracht zijn nodig voor uitvoeringsprogramma 
  ontwikkelingsplan, maar fondsverwerving is aan beperkingen onderhevig;  
- provincie: beleid continueren onder meer doorinvoering Ecologische 
  Verbindingszone (EVZ), maar dit is zaak van lange adem; 
- juridische mogelijkheden: “voor wat hoort wat”, het landschapsfonds, etc. 
  Vergt langdurige onderhandeling 
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2b. Biologische melkveehouderij en landschap 
 
Co-referaat [en interview door voorzitter mevr. Stumpel] door Cor 
den Hartog, biologisch melkveehouder.  
 
Zijn biologische bedrijf heeft 50 koeien en 20 ha grasland. Met hulp van de 
buurman is extra grasland beschikbaar, want 20 ha is onvoldoende. 
 
 

 
 
Het biologische melkveebedrijf heeft een open stal. Het dak is “foliekas”. 
 
De koeien grazen dagelijks in de wei want een koe voelt zich prettig in het 
open veld: de koe wil om zich heen kijken. Koeien zijn “winterhard” en 
vereisen dus geen dichte stal 
 
De veehouder doet mee aan agrarisch natuuronderhoud en ontvangt hiervoor een 
SAN-vergoeding. Het betreft vooral snoeien en onderhoud van houtwallen. 
Overigens is er geen extra beheer. 
 
In de graslanden komen helaas geen weidevogels voor. Er wordt niet gejaagd. 
 
Naast het overleg met de gemeente over bouwvergunningen en landschapsbeheer is 
er verder geen speciale samenwerking met de gemeente. Op de vraag van de 
voorzitter hoe de samenwerking met de gemeente voor een groenere Vallei 
intensiever zou kunnen worden antwoordt de spreker dat daarvoor overleg 
aangespannen kan worden, samen met andere boeren die het landschap ter harte 
gaat. 



 15

2c. Discussie 
 
- Niek Groot vindt het voorbeeld van landschappelijke inpassing van een 
agrarisch bedrijf van Cor de Hartog een goede illustratie van het vasthouden 
van het agrarische landschap, dat een belangrijke functie heeft bij het binden 
van CO2. 
 
- Christa Heijting merkt op dat de ecologische verbindingszone tussen Ede en 
Veenendaal ook een zoekzone is en ze vreest belastende ontwikkelingsplannen. 

Geerdien Krijnen antwoordt dat er bosaanplant in de zone komt, zodat 
beide gemeenten niet aan elkaar zullen groeien. Bij de verbreding van de A12 
wordt de aanleg van een tunnel onder de weg overwogen. 
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3. Groen in stad en dorp 

3a. Groenstructuur in stad en dorp 
 
Referaat door Wim Janssen, Adviseur Groen, Afdeling Beheer,  
gemeente Ede 
 
De spreker belicht achtereenvolgens: 
 
1. het groen in de gemeente 
2. de betekenis van groen 
3. het beleid 
4. de groenstructuur 
5. kansen en knelpunten op structuurniveau 
6. kansen op plaatselijk niveau 
7. knelpunten op plaatselijk niveau 
 
1. Groen in de gemeente 
 
 
 
- 350 ha groen in en direct rond kernen 
 
- 77,9 m2 basisgroen per huishouden 
 
- 55.000 bomen (exclusief bossen, houtwallen) 
 
- Hoog % struiken, laag % gazon,  
  hoog % bermen, relatief veel bomen 
 
- Ecologische waarden 
 

 

 
Fraaie bermen 
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2. Betekenis van het groen in de gemeente 
 
Groen heeft betekenis als: 
•schaduw, vochthuishouding 
•ecologie, habitat  
•de mogelijkheid voor recreatie 
•verhoging belevingswaarde 
•herkenbaarheid 
•i
 
nvloed op fijn stof, stikstofoxide, ozon 

 
3. Beleid 
 
Het beleid richt zich op de omvorming van plantsoen naar ecologisch groen. 
ertoe is het beheer al ruim twintig jaar gifvrij! Hi

 
4. Groenstructuur 
 
Voor de groenstructuur zijn van belang het Groenstructuurplan, het 
Bomenbeleidsplan, het Speelruimteplan en de Flora- en faunawetgeving. 
 

 

 
 

 
5. Kansen en knelpunten op structuurniveau zijn: 
 
- het inpassen van bestaande groenelementen 
- barrières 
- afweging van belangen 
- aansluiting op het buitengebied 
- 
 
vraag van inbreiding versus uitbreiding 

 
6. Kansen op plaatselijk niveau zijn: 
 
- de combinatie van functies(b.v.waterberging)  
- de keuze van sortiment 
- de natuur op woonomgevingsniveau (vogelprotocol 
- meer aandacht voor standplaatsfactoren bomen 
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7. Knelpunten op plaatselijk niveau zijn: 
 
- te veel functies binnen een beperkte ruimte 
- vergrijzing van de openbare ruimte (vooral in straatprofielen) 
- toegenomen zorgtaken, wettelijke verplichtingen e.d. 
- verschillen beleving burgers 
 

  
8. Samenvatting 
 
- Ede is groen 
- Er zijn volop kansen 
- Maar ook knelpunten 
- Oplossingen vereisen maatwerk 
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3b. Schaarste en overvloed in stad en dorp 
 
Co-referaat door Wim Lammers, Staatsbosbeheer  
 
De spreker belicht achtereenvolgens: 
 
1. de kwaliteit van de openbare ruimte 
2. voorbeelden uit andere steden 
3. voorbeelden uit Ede 
4. groen als openbare ruimte 
5. groen en verkeer 
6. Ede-Oost 
7. sleutelfactoren voor succes 
8. waar staat Ede nu en in de toekomst? 
 
 
1. Kwaliteit van de openbare ruimte 
 
- De kwaliteit van de openbare ruimte is steeds meer een politiek en 
  maatschappelijk onderwerp 
- Ruimtelijke Agenda Volkskrant 2007: op nummer 1: steek meer energie in 
  hoogwaardige open ruimte zoals pleinen, parken en ander groen 
- 
 
De omzet van tuincentra draagt aanzienlijk bij aan gemeentelijk groen 

2. Voorbeelden uit andere steden 
 
- Parijs en Londen hebben zeer veel groen 
- Parijs investeert veel in groen en koopt grond 
- Ondanks de hogere grondprijs in de grote steden als Londen en Parijs wordt 
  er steeds geïnvesteerd in groene parken of behoud van bestaand groen in  
  nieuwbouwwijken 
- Amsterdam heeft groene lobben, maar die zijn aan krimp onderhevig 
- Rotterdam heeft zeer weinig groen. Er is meer aandacht voor de havenwerken 
- Arnhem heeft het Sonsbeekpark, een mooi voorbeeld van verweving met de 
  Veluwe 
- Amersfoort is verkozen tot de groenste gemeente van Nederland 
 
De burgemeester van Amersfoort, A. van Vliet-Kuiper, is enthousiast over de 
uitslag. „Dit is een geweldige beloning, die we hebben bereikt dankzij 
jarenlange inzet door medewerkers, organisaties en inwoners.” Ze noemde het 
groen één van de essentiële elementen van haar stad. „Niet alleen vanwege de 
mooie uitstraling, maar ook vanwege de verbindende kracht van de natuur aan 
een sociale, jonge en gezonde stad”, aldus de burgemeester. 
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3. Voorbeelden uit Ede 
 
 

  
 
Er is schaarste aan groen op het Marktplein en in de Grotestraat. In de 
laatste is een poging gedaan tot opvulling. 
 
Het uitzicht vanaf de trapakkers richting Ede centrum en verder naar de 
Gelderse Vallei is een mooi voorbeeld van een uitloper van de Veluwe in de 
bebouwde kom. Deze verweving zou meer moeten voorkomen. 
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4. Groen als openbare ruimte 
 
Voorbeeld: Water en groen tussen een woonwijk en een bedrijventerrein in 
Rietkampen nabij het Vallei-ziekenhuis. 
 
Functies van het 
gebied: 
 
- Buffer tussen 
  woonwijk en bedrijven 
- Groen + water- 
  huishouding 
- Gebruik vanuit 
  wonen, werken, zorg 
 
Aandachtspunten: 
 
- De buffer wordt steeds 
  smaller 
- Nodigt niet uit tot 
  vertoeven 
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5. Groen en verkeer  
Voorbeeld: Proosdijerveldweg 
 
 
Functies: 
 
- Wegenstructuur = 
  groenstructuur 
- Bloeiende bermen 
- Buffert stof en geluid 
 
Zorgpunten: 
- Groenstructuur = 
  wegenstructuur 
- Nodigt niet uit tot 
  vertoeven 
 

 

 
 
 
6. Ede-Oost 
 
6a. De Sysselt  
Het toekomstige Ede-Oost ligt pal aan het Veluwse bos, hier het bos “de 
ysselt” van het Geldersch Landschap S
 
6b. Kazerneterrein  
Bij de toekomstige ontwikkelingen van Ede-Oost moet bijvoorbeeld deze 
prachtige laan behouden blijven. 
 
 

  
6c. Nieuwe Kazernelaan  
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De Nieuwe Kazernelaan loopt tussen het kazerne terrein (waar de toekomstige 
wijk Ede-Oost wordt gebouwd) en het Veluwse natuurgebied.  
 
De grens tussen groen en rood: hard of zacht? 
Een zachte grens biedt de mogelijkheid de Veluwe binnen te halen in de 
nieuwbouwwijk. 

 
 

 
 
 
 
7.Sleutelfactoren voor succes zijn: 
 
1. een aansprekende visie met ambitie 
2. succesvolle voorbeeldprojecten 
3. aansluiting bij economische en sociale vraagstukken (samenhang) 
4. draagvlak en betrokkenheid bij de bevolking 
5. een harde bestemming voor zachte functies 
6. een bestuurlijk boegbeeld (de bestuurlijke x-factor: inspiratie) 
 
 
 
8. Waar staat Ede in de toekomst? 
 
- De overvloed (Veluwe, Gelderse Vallei) leidt niet tot schaarste in 
  het gebruik en de beleving van groen in de wijk 
- Groen is de ruggengraat van de stedelijke structuur 
- Ede is zich bewust van haar positie als groene gemeente 
- De bewoners zijn trots op hun groene omgeving 
- Het uitbreidingsplan Ede-Oost wint de Groenprijs 2010 
- De toekomst wordt nu gemaakt! 
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3c. Discussie 
 
Kees van Lohuizen merkt op dat stadsnatuur vaak niet goed toegankelijk is voor 
kinderen. 

Verder meent hij dat een stukje landschap ten Noordwesten van de 
waterzuivering geschikt is om natuur toe te laten, maar de gemeente denkt in 
de eerste plaats aan bebouwing. 
 
Roel Roeten merkt op dat water ook een compensatie kan zijn voor bomen. 
 
Carlo van Rijswijk vraagt naar de definitie van groen.  

Wim Janssen antwoordt: groen is alles wat niet rood is. 
 
Willem van Raamsdonk vraagt aandacht voor de afmeting van het groene terrein 
van de ecologische N-Z zone tussen Ede en Veenendaal. 

In verband met ecologische diversiteit moeten de afmetingen niet te 
klein zijn. 
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4. Groen in bedrijventerreinen 

4a. Onderzoek naar groen in bedrijventerreinen  
 
Referaat door Robbert Snep, onderzoeker stedelijke landschapsecologie 
en groene bedrijventerreinen, Alterra 
 
De spreker stelt zich voor; hij is bezig met een promotieonderzoek naar de 
kansen voor natuur en biodiversiteit op bedrijventerreinen. Zijn inspiratie 
daarbij komt niet direct uit de bedrijventerreinen van Ede, wel uit de 
inrichting rond Alterra. 
 
 

Bedrijf in Ede met plukje groen

  
 
 
Tuin bij Alterra met veel biodiversiteit 
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Waarom kunnen bedrijventerreinen belangrijk zijn voor de biodiversiteit? 
Er zijn diverse factoren: 
- ze liggen vaak in de stadsrand en kunnen als stapsteen fungeren tussen stad 
  en buitengebied 
- het zijn dynamische milieus; ze liggen vaak geruime tijd braak en er zijn  
  overhoekjes, wat kansen biedt aan allerlei pioniersoorten 
- ze bevatten vaak veel platte daken, die als groene daken of grinddaken 
  waardevol kunnen zijn 
- ze zijn 's nachts vaak rustig, in tegenstelling tot woonwijken 
 
Aan infraroodfoto's van bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven is te zien dat 
er nu weinig groen aanwezig is. Groene daken zouden een grote winst betekenen. 
 De habitats voor planten en dieren, zoals vogels, vlinders, libellen en 
vleermuizen, zouden sterk toenemen (met een factor 5), zonder dat er 
economische ruimte verloren gaat.  
 Bovendien zou er energie bespaard worden door betere dakisolatie. 
 
In de Verenigde Staten is men op dit gebied veel verder: op het 
fabriekscomplex van Ford bijvoorbeeld zijn veel groene daken aangebracht, wat 
Ford een certificaat van een natuurbeschermingsorganisatie opleverde. 
 
Ook is in Chicago op de tiende verdieping van het stadhuis een tuin aangelegd, 
waarin al veel faunasoorten zijn waargenomen. 
 
 

   
 
 
Diverse vogelsoorten broeden al op grinddaken (onder andere visdieven en 
scholeksters), ook in Nederland. 
 
Inventarisatie van een aantal bedrijventerreinen in Nederland gaf als 
resultaat meer dan 90 soorten broedvogels, waaronder 18 Rodelijstsoorten. Zo 
kwamen in 25% van de terreinen patrijzen voor, een snel in aantal afnemende 
soort in Nederland! 
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Er zijn diverse scenario's voor de inrichting van bedrijventerreinen mogelijk, 
die meer kansen aan de natuur bieden dan de traditionele inrichting. Spreker 
toont een vijftal daarvan (groene daken, ecogroen, dynamische habitats, 
stapsteen, ecoverbinding) en geeft een voorbeeld van de evaluatie van een van 
de scenario's op ecologisch, maatschappelijk en economisch gebied. 
 
Waarom zouden overheden en bedrijfsleven in ‘natuur op bedrijventerreinen’ 
willen investeren?Bedrijventerreinen zijn onderdeel van het landschap en 
zouden daarin geïntegreerd moeten worden. Ook verhogen groene 
bedrijventerreinen de kwaliteit van wonen en werken en bieden ze bedrijven de 
kans om ambities op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken. Werknemers 
blijken bovendien meer betrokken bij het bedrijf wanneer ze aan natuurbeheer 
op hun eigen terrein doen. 
 
Waarom komt de natuurvriendelijke inrichting in Nederland nog niet goed van de 
grond? Er zijn diverse factoren te noemen die hiervoor verantwoordelijk zijn: 
- onbekendheid met de potentiële natuurwaarden van bedrijventerreinen 
- te weinig oog voor multifunctioneel ruimtegebruik bij overheden 
- angst voor de Flora- en Faunawet (geen natuur = geen problemen) 
- onvoldoende stimulans vanuit de overheid voor een natuurvriendelijke 
  inrichting (in Duitsland is dit beter!). 
 
Gelukkig zijn er uitzonderingen bij overheden, bedrijfsleven en 
natuurorganisaties, die dit thema wel goed oppakken. 
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4b. Groene bedrijventerreinen in Gelderland 
 
Co-referaat door Roland Nordbeck, beleidsmedewerker afdeling 
economische zaken, provincie Gelderland 
 

Spreker verwijst in dit verband allereerst naar het bekende boek: Pluk 
van de Petteflet, een goed voorbeeld hoe de natuur wordt gered van boze 
plannen! 
Natuur op bedrijventerreinen: een vreemde combinatie, maar hij is er. Natuur 
is ook vanuit economisch oogpunt belangrijk, recreatie en toerisme brengen 
geld op en natuur bepaalt ook de waarde als vestigingsplaats voor wonen en 
werken. 
 Er is momenteel kritiek op het beleid aangaande industrieterreinen: het 
zijn er teveel, er staan er teveel verouderde leeg, en ze staan vaak op foute 
plekken. 

Op grond van de kritiek én op grond van de kansen voor de natuur gaat 
men in het streekplan het beleid bedrijventerreinen herzien. 
 
De voordelen van een groen bedrijventerrein zijn de volgende: 
- voor bedrijven die zich groen willen profileren, is een groene                
vestigingsplaats aantrekkelijk 
- het draagvlak vanuit de maatschappij voor bedrijventerreinen wordt erdoor 
  vergroot 
- gezonder voor de werknemers 
- kan landschapsversterkend zijn en  helpen bij de verwezenlijking van 
  natuurdoelen 
- de aantrekkelijkheid en vastgoedwaarde op langere termijn blijven beter 
  behouden 
 
Spreker behandelt drie Gelderse voorbeelden van bedrijventerreinen. 
- IJsseloord II 
- De Berghuizer Papierfabriek  
- Businesspark Arnhem 
 
 
 
Details 
IJsseloord 
II 

 
- Nauwe betrokkenheid van provincie bij ontwikkeling hiervan 
- De ontwikkeling van IJsseloord II kent een lange geschiedenis.  
  Door kleiwinning in dit gebied zijn kleiputten ontstaan die in 
  de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn volgestort met afval.  
- De provincie heeft geholpen met de sanering van de kleiputten 
  en het afval aangebracht in de markante bult die het bedrijventerrein 
  karakteriseert en dient als een soort “landmark”.  
- De groenstructuur, openbaar groen, water en privé-groen, beslaat meer 
  dan 40% van het totale terrein.  
- De ligging direct aan de IJssel, de tussen die rivier en het park 
  gecreëerde ecologische zone en de karakteristieke groene landschaps- 
  heuvel versterken het parkachtige karakter van het gebied 
- Private partijen hebben een grote rol gehad in de ontwikkeling 
  van het bedrijventerrein (OOST NV, NBM, Giesbers) 
- Opvallend aan het bedrijventerrein is de hoge beeldkwaliteit en 
  bedrijfsrepresentativiteit. De hoogwaardige opzet van het park is 
  vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. Daarin is onder meer bepaald 
  dat de ontwerpkwaliteit van de gebouwen zoveel mogelijk moet bijdragen 
  aan de kwalitatieve herkenbaarheid van IJsseloord II als geheel 
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- Sluiting papierfabriek Berghuizen, verlies 300 arbeidsplaatsen 
- Hattemerpoort onderdeel robuuste verbinding die de Veluwe met de 
  IJsseluiterwaarden, Salland en natuurgebieden in Duitsland verbindt. 
  Ter hoogte van bedrijventerrein is geplande corridor zeer smal. 
- Verkenning mogelijkheden om deel bedrijventerrein in te richten als 
  natuurcorridor 
- Zonder participatie gevaar versnippering, leegstand en verrommeling  
- Door de aanleg van Hattemerpoort bijdragen aan EHS-doelstelling  
- Een aantrekkelijk ingericht bedrijventerrein met ruimtelijke 
  kwaliteit vergroot de aantrekkelijkheid van de omgeving, is een 
  interessant bezoekobject en draagt daarmee bij aan de positieve 
  beleving van deze omgeving voor bewoners en recreanten 
- Ontwikkelen van een natuurrijk werklandschap, met winst voor de 
  werkgelegenheid, voor de ruimtelijke kwaliteit, voor de natuur en de 
  leefbaarheid is een leerzame pilot 
• 

 
Details 
Berghuizer 
Papier-
fabriek 

 
 

 
Berghuizer papierfabriek 

 
 
 
Details 
Businesspark 
Arnhem 

 
- Kantorenpark gevestigd op een voormalig landgoed, gelegen op 
  de grens van stuwwal en rivier. 
- Het park is van een uitzonderlijke schoonheid vol 
  monumenten, kunst, zeldzame bomen en gazons en biedt een 
  aangename werk- en woonomgeving. 
- Slechts 10% van de oppervlakte van het bedrijvenpark van 
  37.000 m2 is bebouwd en deze lage bebouwingsdichtheid zal 
  behouden blijven 
- Projectontwikkelaar TCN vermarkt bedrijvenpark met het 
  concept ‘Leven in het Park’. De bijzondere kwaliteiten van 
  het park moeten daarbij niet alleen behouden blijven, maar 
  benadrukt worden.  
- Ook gedeeltelijk toegankelijk voor recreatie en ontspanning 
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Wat kan Ede doen? 
- voor draagvlak zorgen door bedrijven in een vroeg stadium mee te laten 
  denken over de invulling van groen op het terrein. 
- schakel de bedrijven op het bedrijventerrein in bij beheer van het groen 
- gebruik de aanzienlijke onbenutte oppervlaktes op de terreinen (leidingen, 
  randen en bermen) voor groen. 
- natuurvriendelijke oevers aanleggen bij waterpartijen (blusvijvers, 
  waterretentie). 
- de ligging van het ISEV terrein aan de rand van de stad biedt kansen voor de 
  natuur! 
- het groen op bedrijventerreinen onderbrengen in de reguliere beheerbudgetten 
  en een ecologisch verantwoord beheer toepassen 
- groen niet als extra zien maar integraal meenemen in de grondexploitatie 
- groen combineren met recreatieve mogelijkheden in de vorm van wandel- en\ 
  fietsroutes. 
 
Conclusie van de spreker: soms zijn industrieterreinen erg leuk! 
 

4c. Discussie 
 
Kees van Lohuizen merkt op dat er een wettelijke voorziening nodig is waardoor 
ondernemers later niet gestraft worden voor de inrichting van tijdelijk groen 
door beperking van de toegestane uitbreidingsmogelijkheden op grond van de 
Flora- en Faunawet. 

Robert Snep antwoordt dat hier inderdaad aan wordt gewerkt. 
 
Wim Lammers zegt dat de ecologische zone langs de Grift erg smal is, 500 m. 

Robert Snep antwoordt dat het Handboek Robuuste Verbindingszones 500 m 
als minimum stelt. 
 
Hubert Mettivier Meijer vraagt naar de zichtbaarheid van industrieterreinen 
vanaf de wegen, dit geeft vaak een lelijk beeld! 

Roland Nordbeck antwoordt dat minister Cramer dit probleem heeft 
onderkend in het rapport "Mooi Nederland". Zij heeft plaatsen aangegeven waar 
niet meer gebouwd mag worden en denkt meer in de richting van multifunctionele 
complexen. 
 
Iny Visser merkt op dat er lege bedrijventerreinen zijn. Moet je dan nieuwe 
uitgeven? 

Roland Nordbeck antwoordt dat in het KAN gebied (knooppunt Arnhem-
Nijmegen) inderdaad enige leegstand is. Leegstand is afhankelijk van de 
conjunctuur. Het beleid gaat er rekening mee houden en de provincie Gelderland 
wil oude terreinen verdichten. 
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Sluiting  
 

Slotwoord door wethouder van Peter van ’t Hoog 
 
Ede is een mooie gemeente! Er staan geen bedrijventerreinen leeg. 
 
Zo'n 35 jaar geleden werden de negatieve effecten van de sterke welvaartsgroei 
zichtbaar. Het rapport van de Club van Rome was er. De SME werd opgericht. 
Moeten we kiezen tussen groei en groen? Of kan het samengaan? Het antwoord is 
dat het kán samengaan en dat is dan de uitdaging voor de komende tijd. 
 
Groen is "hot" en wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Echter, op 
microniveau is dat vaak anders: mensen klagen over groen, bijvoorbeeld over 
bomen en de rommel die ze geven. Sommigen willen meer groen, anderen minder. 
De laatste benadering, het negatieve beeld, lijkt te groeien. Het is een 
lastige discussie, die we in de toekomst moeten aangaan. 
 
Voor de SME heeft de wethouder waardering: zij vertolkt de stem van planten en 
dieren, die zelf geen stem hebben! 
 
 

Afsluiting door Suzette Stumpel 
 
Suzette Stumpel sluit vervolgens het symposium. Zij vraagt de zaal een 
applausje voor het SME bestuurslid Arno de Bruin, die de "trekker" van dit 
symposium was.  
 
Zij spreekt tenslotte de hoop uit dat de SME over tien jaar overbodig is 
geworden! 
 



 32

Redactioneel commentaar  
 
1. Redactionele kanttekening over groei en krimp. 
 
 

 

 
Door illegale 
kap bij het 
kampeerbedrijf 
de Dikkenberg 
is een leuke 
parkeerruimte 
ontstaan voor 
drukke tijden. 
 
Het is 
duidelijk wat 
groeit en wat 
krimpt. 
  
Het bedrijf is 
overigens 
schuldig aan 
tientallen 
overtredingen. 

 
 
 
2. Redactionele aandacht voor markante opmerkingen over de Veluwe 
 
Volkert Vintges over streekplan:  
- regioplannen zijn een verzameling lokale plannen met een nietje erdoor 
- knabbelen aan EHS grens: Rhederhof, woningen, AGOVV, Historisch museum 
 
De redactie vindt het spijtig te moeten concluderen dat er geen doeltreffend 
beleid bestaat om de versnippering van de Veluwe te verminderen.  

Bovendien blijkt dat er geen duidelijke definitie is voor de zoekzones 
landschapsversterking en dat dus de regio’s en gemeenten de zoekzones kunnen 
gebruiken voor doelen die niet echt natuurlijke ontwikkelingen dienen.  
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3. Redactionele aandacht voor markante opmerkingen over het 
   agrarisch gebied, de Vallei 
 
Geerdien Krijnen over “Kan het beter?” 
- fondsen: voldoende geld en menskracht is nodig voor uitvoeringsprogramma 
  ontwikkelingsplan, maar fondsverwerving is aan beperkingen onderhevig. 
 
Cor den Hartog:  
De koeien grazen dagelijks in de wei want een koe voelt zich prettig in het 
open veld: een koe wil om zich heen kijken. Koeien zijn “winterhard” en 
vereisen dus geen dichte stal. 
 
 
4. Redactionele kanttekening over overgang van Veluwe naar Vallei 
 
 

 

 
De laatst 
overgebleven eng 
in Bennekom: de 
Havikse eng. 
 
Men denkt hier 
een tennishal 
met buitenbanen, 
verlichting, en 
parkeerterrein 
aan te leggen. 
 
Zo schrijdt de 
beschaving 
voort! 
  

 
 
5. Redactionele aandacht voor opmerkingen van toehoorders 
 
De redactie deelt de zorgen van Christa Heyting over zoekzones in ecozones.  
Ecozones dienen beschermd en “vergroend” te worden. De zoekzones missen helaas 
een heldere definitie (zie punt 2). 
 
De redactie deelt de zorgen van de vraagstellers over de afmetingen van de 
ecologische N-Z zone tussen Ede en Veenendaal. Bovendien zal de ongetwijfeld 
overdadige verlichting van het ISEV terrein een belemmering vormen voor het 
functioneren van de ecologische verbindingszone. Wij verzoeken de gemeente 
daar iets aan te doen. 
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6. Redactionele kanttekening over dorpsgroen 
 
Vroeger werden bomen geplant zonder veel 
overleg. Het wordt een rommeltje, toch? 
Maar het heeft wel zijn charme! 
 

 
 
 
       Tegenwoordig hebben we een groenstructuurplan 
       en worden de belangen afgewogen. 
 
 
 
 
7. Redactionele aandacht voor markante opmerkingen over het 
   dorpsgroen 
 
Markante opmerking van Wim Janssen over knelpunten bij dorpsgroen: 
- Te veel functies binnen beperkte ruimte 
 
Markante opmerkingen van Wim Lammers over sleutelfactoren bij dorpsgroen: 
- Harde bestemming is nodig voor zachte functies 
- Uitbreidingsplan Ede-Oost wint de groenprijs 2010 
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8. Redactionele overwegingen bij nieuwbouw van wijken. 
 
 

 
 

 
In de tachtiger jaren 
maakte de SME zich 
sterk voor het behoud 
van het oude wilgen-
laantje de Halder-
brinkweg in de nieuw-
bouwwijk Haldereng, 
Bennekom. 
 
Het voormalige land-
weggetje kronkelt nu 
door de nieuwe wijk 
en verschaft: 
- schoonheid 
- wandelgebied 
- speelterrein 
  voor kinderen 
- fietspad 
 
Een voorbeeld dat 
vaker gevolgd zou 
moeten worden. 
 

 
Overigens is, na de nieuwbouw in Kernhem, een snelheidsbeperking op de N224 
hard nodig. Hier gebeuren veel aanrijdingen met dieren. 
 
 
9. Redactionele aandacht voor markante opmerkingen over 
   bedrijventerreinen 
 
De redactie vraagt aandacht voor een tweetal opmerkingen van Robbert Snep: 
- Uit onderzoek blijkt dat werknemers beter betrokken zijn bij ‘t bedrijf als 
  zij actief worden ingezet voor natuurbeheer op ‘t terrein 
- Natuurbehoud op bedrijventerreinen biedt ondernemingen dé kans om hun 
  ambities op gebied van duurzaamheid waar te maken. 
 
Ook wil de redactie de suggesties van Roland Nordbeck aan Ede voor vergroening 
van zijn bedrijventerreinen, met klem ondersteunen! We herhalen ze nog even: 

- voor draagvlak zorgen door bedrijven in een vroeg stadium mee te laten 
- denken over de invulling van groen op het terrein. 
- schakel de bedrijven op het bedrijventerrein in bij beheer van het groen 
- gebruik de aanzienlijke onbenutte oppervlaktes op de terreinen 
  (leidingen, randen en bermen) voor groen. 
- leg natuurvriendelijke oevers aan bij waterpartijen (blusvijvers, 
  waterretentie). 
- de ligging van het ISEV terrein aan de rand van de stad biedt kansen voor 
  de natuur. 
- het groen op bedrijventerreinen onderbrengen in de reguliere 
  beheerbudgetten en een ecologisch verantwoord beheer toepassen 
- groen niet als extra zien maar integraal meenemen in de grondexploitatie 
- groen combineren met recreatieve mogelijkheden in de vorm van wandel- en 
  fietsroutes. 
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Hier liggen nog grote kansen voor de natuur, zonder schade voor de economie. 
Zoals in het verleden de natuurwaarden van de bermen door veranderd beheer 
zijn toegenomen, zo zou dat nu met de industrieterreinen kunnen gebeuren! 
 
Verder pleit de SME er zelf voor om de zichtbaarheid van bedrijventerreinen 
vanaf de openbare weg op het Edese grondgebied zoveel mogelijk te beperken. 
Dit kan door het aanleggen van rondom groene zomen daar waar dat mogelijk is. 
Dit geldt voor de wegen binnen de bebouwde kom en op bedrijventerreinen, maar 
zeker ook tussen bedrijventerrenen en snelwegen: in Ede de A12 en A30. Immers 
de wildgroei van bedrijventerreinen, de vaak afzichtelijke gevels, het 
fenomeen van “zichtlocaties” is inmiddels een bron van nationale ergernis en 
zorg. Ede draagt daar helaas in niet geringe mate aan bij! 
  
 
10. Redactionele aandacht voor verslaggeving elders van het 
    symposium 
 
Zie nieuwsbrief oktober 2007 van GroenLinks/PE, die gevonden kan worden in: 
 
http://www.groenlinks.nl/lokaal/ede/nieuwsbrieven/publicatie.2007-11-03.0796126161 
 
na klikken op: application/msword »  
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