
procedures op beleidsplannen op het gebied van 
milieu en ruimtelijke ordening. 

Samenwerking

SME werkt samen met veel organisatie in en om 
Ede, maar ook op andere niveaus. Wij zijn lid van 
de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie. De 
provinciale Natuur- en Milieufederaties zijn op hun 
beurt weer verenigd in een Landelijke 
overkoepelend orgaan. We zoeken veelal 
samenwerking met verwante organisaties: IVN 
(Vereniging voor natuureducatie), KNNV 
(Vereniging voor veldbiologie) en Vrienden van de 
Veluwe. Daarnaast sluiten ons aan bij groene 
initiatieven van Water Natuurlijk, en bij lokale 
bewonersinitiatieven. Bij 
gemeentegrensoverschrijdende activiteiten werken
we ook samen met zusterorganisaties als Mooi 
Wageningen. 

Donateurs en bestuur

De SME is een Stichting en kent geen leden. 
Donateurs zijn onze achterban. Het bestuur 
vergadert ongeveer elf keer per jaar. Donateurs 
worden op de hoogte gehouden van de activiteiten 
van het bestuur, voornamelijk via internet. Elk jaar 
organiseert de SME een donateursavond. Een 
spreker belicht dan een actueel onderwerp. Het 
financieel verslag is dan voor donateurs 
beschikbaar. 

Via de website www.sme-ede.nl kunt u zich 
opgeven als donateur. Voor minimaal € 10,00 per 
jaar bent u al donateur.

SME kan nieuwe donateurs én bestuursleden 
gebruiken! Op allerlei gebied (met name juridisch) 
zijn inzet en kennis welkom.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van SME? 
Bezoek www.sme-ede.nl voor meer informatie. Op 
onze website vindt u ook een contactformulier

Secretariaat SME:
Mail naar: secretaris@sme-ede.nl

Gironummer:
IBAN: NL55 TRIO 0379 5935 13

Stichting Milieuwerkgroepen Ede.

Op onze website vindt u een verslag van de
activiteiten waar wij op dit moment aandacht

 voor vragen.

mailto:secretaris@sme-ede.nl
http://www.sme-ede.nl/


Ede en de SME

Ede-centrum is in enkele tientallen jaren enorm 
gegroeid. Dat geldt - in mindere mate - ook voor de
andere dorpen die tot de gemeente behoren. Dit 
gaat vaak ten koste van natuur, milieu en 
landschap. En die ontwikkelingen gaan maar door.

In Ede-Oost maakten ENKA en kazernes plaats voor 
woningbouw en nieuwe bedrijven. Daarnaast 
vinden er, met name op de oude kazerneterreinen, 
allerlei evenementen plaats. Voorbeelden hiervan 
zijn het Akoesticum en het te ontwikkelen World 
Food Centre.

Natuurwaarden, juist datgene waar de Veluwe 
landelijk om bekend is en waarvan Ede profiteert, 
staan onder druk. Steeds opnieuw wordt de 
discussie gevoerd over het behoud van natuur in en
om de bebouwde kom en het tegengaan van 
verdichting van de bebouwing binnen de stad. Het 
verminderen van binnenstedelijke verstening van 
pleinen en tuinen heeft ook onze aandacht. De SME
probeert de gemeentelijke plannen groen bij te 
sturen, en dan liefst in een zo vroeg mogelijk 
stadium.

Wat is en doet SME?

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) is een 
onafhankelijke milieugroepering die zich sinds 1972
inzet voor bescherming, behoud en ontwikkeling 
van natuur, landschap en milieu in de gemeente 
Ede. Dit doen we ook door het voorlichten van 
burgers en politiek en waar nodig door actievoeren.
Het werkgebied omvat de hele gemeente Ede, dus 
een zeer divers landschap variërend van heide- en 
ontginningslandschap via verstedelijkt gebied tot 
bos- en heidelandschap.

Gedurende het bestaan van de Stichting zijn de 
onderwerpen uiteraard veranderd: in het begin 
streden we bijvoorbeeld voor afvalscheiding, iets 
wat nu heel gewoon is. Of we ageerden tegen de 
komst van een Compagnieoefenterrein op de Eder- 
en Ginkelse Heide. Dit is er uiteindelijk niet 
gekomen. We hebben gedurende het hele bestaan 
van SME geprotesteerd (en geprocedeerd!) tegen 

ongezuiverde afvallozingen door fabrieken. Dat was
in 1973 actueel en is het nog steeds.

Een ander terugkerend thema is dat wij vinden dat 
er zoveel mogelijk rekening gehouden moet 
worden met natuur en milieu bij de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen en woonwijken, en de 
daarmee samenhangende infrastructuur. Dat 
betekent dus dat SME altijd aandacht heeft voor 
praktische zaken als het tegengaan van het kappen 
van bomen of het in standhouden van 
groenstructuren bij de ontwikkeling van nieuwe 
woonwijken en bedrijventerreinen.

Ook denken wij in toenemende mate met 
gemeente en provincie mee bij visieontwikkeling 
en het ontwikkelen van structuurplannen. SME 
probeert het gemeentelijke en provinciale beleid te
beïnvloeden via nota’s en andere inbreng van 
kennis, via informatie-initiatieven maar ook en 
vooral door regulier overleg met ambtenaren en 
wethouders. Wanneer nodig onderneemt SME 
juridische stappen.


