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Woord vooraf 
 
2007 is een bijzonder jaar voor de SME. We zijn opgericht in 1972, dus 
vieren we dit jaar ons 7e lustrum. Zoals u verderop en in de bijgaande 
symposiumfolder kunt lezen, willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan, 
maar organiseren we een minisymposium over het ‘groen’ in de 
gemeente Ede. Zeker u als donateur bent van harte welkom. Bestuurslid 
Pieter Slim licht verderop het symposium toe. 
 
We beginnen dit herfstbericht met een terugblik van onze voorzitter 
Suzette Stumpel en haar blik op de toekomst. Huug den Ouden haalt 
volop herinneringen op aan de afgelopen 35 jaar. Hij was al die tijd 
bestuurslid en tegenwoordig penningmeester van de SME. 
 
Arno de Bruin 
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35 jaar SME 
 
Dit jaar bestaat de Stichting Milieuwerkgroepen Ede al weer 35 jaar. 
Een goed moment om even terug te kijken op de voorbije tijd, maar 
vooral om ons te bezinnen op de toekomst. 
 
Kwaliteit milieu en natuur  
Opgericht vanuit de bezorgdheid over de kwaliteit van natuur en milieu 
en met de wens om als burgers voor die belangen op te komen, kun je je 
afvragen wat we bereikt hebben. De kwaliteit van het milieu is beslist 
verbeterd en een betere regelgeving zorgt voor behoorlijk goede 
handhaving. Maar er blijven zorgen over de samenstelling van de lucht 
qua fijn stof en allerlei hormoonachtige stoffen in het water. 
 
Wat de natuur betreft is de situatie veel slechter, vergeleken met die van 
het milieu. Steeds weer moet de natuur wijken voor andere, economi-
sche of infra-structurele belangen, zodat het aanbrengen van de vereiste 
samenhang tussen natuurgebieden steeds moeilijker wordt. In vervolg 
op het Natuurbeleidsplan uit 1992 is er eigenlijk alleen maar 
planologische bescherming voor de overgebleven natuur gekomen: het 
beoogde netwerk van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Europese 
wetgeving stelt inmiddels ook kwaliteitseisen, zodat Nederland moet 
instaan voor de (nog) bestaande waarden en verbetering van leef-
gebieden (zorgplicht). Onlangs werden de voorgestelde Natura 2000-
gebieden van de Europese EHS begrensd. Het is nog wachten op het 
vastleggen van die grenzen.  
 
Binnenveld/de Gelderse Vallei  
In de jaren ’90 heeft de SME in verband met het vastleggen van de EHS 
voorgesteld een zone van 1 kilometer breed tussen Ede en Veenendaal 
open te houden voor de gewenste noord-zuid verbinding in het 
bestaande open landschap. Na veel gezeur en gedoe met bezwaren-
prodedures en rechtszaken is het ISEV (Integraal Structuurplan Ede-
Veenendaal) tot stand gekomen: van de zone is op enkele plaatsen 100 
meter en op andere nog geen 50 meter overgebleven. De strook ligt 
bovendien ingeklemd tussen bedrijventerreinen en woonbebouwing: 
te mager voor de EHS! 
 
Overleg  
Onze contacten met de gemeente Ede zijn in de loop der jaren sterk 
verbeterd. Naast een regelmatig informeel overleg dat we met de 
wethouders hebben, worden we als SME tegenwoordig, net als andere 
belangengroepen, vaak in een veel vroeger stadium betrokken bij 
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nieuwe ontwikkelingen. Dan kan onze inbreng vanuit natuur- en 
landschapsbelangen veel makkelijker worden ingepast, terwijl dat soms 
ook nog bijna niets kost. Zo hebben we bij een herinrichtingsplan van het 
Kinderdorpterrein in Bennekom het gebruik van een bramenrand 
voorlangs hoge bomen bepleit om activiteiten te reguleren. Dat houdt 
kinderen weg en lokt bovendien vlinders. 
 
Toekomst 
Recreëren doen we volop. De oorspronkelijke betekenis van het 19e 
eeuwse begrip ‘re-creatie’ is het jezelf in de natuur terugvinden. 
Ontwikkeling in de goede richting is het groeiende besef dat aanwezige 
natuur onze gezondheid direct ten goede komt en het omgekeerde, de 
afwezigheid ervan, dus ook geldt. 
Naar de toekomst kijkend zien we de ontwikkelingen in Ede-Oost als een 
flinke uitdaging. Helaas bleek de start weinig rooskleurig: het eerste 
stukje van dat gebied dat bij het station Ede-Wageningen werd ingericht 
om de Valleilijn mogelijk te maken, ging ondanks onze inspanningen 
voor een betere inrichting meteen ten koste van een heel aantal bomen 
en een aardig stuk schraal gebied.  Verder staat het bevorderen van 
oppervlakte en kwaliteit van leefgebied voor de zandhagedis en andere 
heidefauna hoog op de agenda. 
 
Motivatie 
In onze omgeving zijn we relatief royaal bedeeld met Nederlandse 
natuur. Aan het feit dat wij dat graag zo willen houden ontlenen we nog 
steeds onze motivatie. Daarbij wisten en weten we ons steeds gesteund 
door onze donateurs, waarvan sommigen ons al sinds de oprichting 
trouw zijn.  
 
We prijzen ons gelukkig dat als we al die jaren niets hadden gedaan het 
allemaal nog erger had kunnen uitpakken. We gaan dus door en geven 
het ook niet op om de Edese bevolking zich van haar rijkdom bewust te 
maken! 
 
Bennekom, augustus 2007  
Suzette Stumpel 
Voorzitter SME 
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Huug den Ouden blikt terug op 35 jaar SME 
 
SME bestaat dit jaar 35 jaar en al die jaren is Huug den Ouden 
bestuurslid geweest. Reden om hem eens te laten vertellen over het 
wel en wee van de SME gedurende al die jaren. 
 
Huug is een man van het eerste uur van de SME en kan dus volop 
vertellen over behaalde successen en gemiste kansen gedurende al die 
jaren. Gelukkig zijn er successen te noemen, maar geregeld blijkt de 
gemeente Ede niet zo natuur- en milieuvriendelijk als we zouden 
wensen. 
 
1972 / loodsmelterij in Ede 
“De wortels van de SME liggen bij de Stichting tot Natuurbehoud en 
Milieubeheer Zuid-West Veluwe. Deze stichting ontstond naar aanleiding 
van de aanslag op de natuur vanwege de aanleg van de A50, waarbij het 
prachtige gebied rond de Noordberg werd verwoest. Daarnaast was er 
de dreiging van woon-bebouwing van de Wageningse uiterwaarden 
(later afgewend). Het werkterrein van deze stichting omvatte de 
gemeenten Oosterbeek, Ede en Wageningen. Later is deze stichting 
opgedeeld in drie afzonderlijke organisaties, waarvan de SME er een is. 
Dat had toen alles te maken met de aanwezigheid van een loodsmelterij 
in het dorp Ede, waarover veel bewoners zich zorgen maakten. Henriëtte 
Nijdam was als eerste secretaris bijzonder actief. Nog steeds is zij, nu 
als donateur voor het leven, bij de SME betrokken. Na verloop van tijd is 
het overigens gelukt de loodsmelterij weg te krijgen.” 
 
Bio-industrie 
Eind jaren ’60 kwam de bio-industrie op. Huug weet nog goed hoe dat in 
zijn werk is gegaan: “In de Valleistreek waren omstreeks 1900 
verschillende landgoederen verkaveld en de grond was gekocht door 
boeren, vaak in percelen van zo’n 20 – 25 ha. Enkele generaties later 
bleven daar - voor de zonen van de zonen - slechts kleine percelen van 
over waarop niets anders restte dan veel dieren op een zeer klein 
oppervlak: eind jaren ’60 maar liefst 2000 postzegelbedrijfjes. Deze 
bevonden zich voornamelijk aan de westflank van de gemeente Ede. De 
SME heeft toen lange tijd aangedrongen op actualisering van het 
Bestemmingsplan. De gemeente wilde daar aanvankelijk niet in mee. Op 
een gegeven moment is er - mede door druk vanuit het Rijk – een nieuw 
bestemmingsplan gekomen. Daarmee nam het aantal bedrijfjes 
beduidend af. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook een fors aantal 
bleef bestaan. Deze dreigen nu door schaalvergroting in het kader van 
de Reconstructiewet deels ook weer te verdwijnen” 
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Andere items 
Er zijn nog tal van onderwerpen aan te snijden. Huug meldt: 

• “Het COT Compagnies Oefenterrein (nu voor de Luchtmobiele 
brigade) op de Ginkelse Heide. Hiertegen protesteerde SME - 
samen met Het Gelders Landschap, de linkse partijen en D’66 - 
voor het eerst op straat. 

• De ENKA. De SME heeft een lange adem nodig gehad om haar 
doel te bereiken. De stinkende luchtvervuiling met 
zwavelhoudende stoffen is gestopt via gaswassers en er is 
gecontroleerde stort van onder andere zinkhoudende chemicaliën 
tot stand gekomen. 

• Campings die sluipenderwijs uitbreiden. SME ging en gaat er 
geregeld tegen in. Dat blijkt nog steeds nodig, zoals in geval van 
de Scheleberg en de Dikkenberg. De gemeente knijpt en kneep in 
dergelijke gevallen vaak een oogje dicht.  

• Het Hazenleger vaten-spoelbedrijf ten zuiden van Lunteren dat na 
30 jaar door de gemeente, onder andere via toedoen van de SME 
en de provincie, naar het industrieterrein is verbannen.” 

 
SME-bestuur 
Huug spreekt tevreden over het bestuur gedurende al die jaren: “Het is 
stabiel in bezetting gebleken; zeer weinigen zijn tussentijds weggegaan. 
In een enkel geval zit alweer een volgende generatie in het bestuur: 
Johan Mettivier-Meijer sr. heeft plaats gemaakt voor zijn zoon Hubert. 
Belangrijk wordt het verkrijgen van meer vers bloed, zodat de SME ook 
in de toekomst haar broodnodige werk kan blijven verzetten. Het 
donateursbestand vergrijst en vraagt om aanvulling.” 
 
Gemeente Ede 
“Met de gemeentelijke uitbreidingsplannen heeft de SME enkele minder 
goede ervaringen. Er is nog steeds de intentie tot woningbouw in de 
zogenaamde Vlek C ten noorden van de Doesburgerdijk, west van de 
Lunterse weg. De Raad van State keurde dit plan in eerste instantie af. 
De laatste jaren zijn ook positieve acties te melden. Ik prijs de gemeente 
om haar bermenbeleid, het landschapsbeheer in het agrarisch 
coulissenlandschap en het feit dat de gemeente tegenwoordig rekening 
houdt met het broedseizoen van vogels bij het bosbeheer.” 
 
September 2007 
Bestuursleden Huug den Ouden / Arno de Bruin
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Groei Ede - Groen Ede 
Minisymposium op vrijdag 12 oktober 2007  
 
De afgelopen 35 jaren is er veel veranderd, maar de noodzaak om 
pal te staan voor de natuur en het milieu in onze gemeente is 
gebleven. SME deed dat de afgelopen jaren met wisselend succes. 
Daarover vindt u voorbeelden elders in dit Zomerbericht. De mijl-
paal van 35 jaar SME willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
 
Dat we ons 35-jarig jubileum vieren, betekent dat we nog steeds nodig 
zijn. Maar dat we ons jubileum vieren met medewerking van de 
gemeente, laat zien dat er ook hier wat verandert.  
 
Tijdens het minisymposium wil de SME zich richten op wat ons vooral 
bezighoudt: het ‘groen’ in onze eigen gemeente Ede. We spitsen dat toe 
op vier lezingen: 1) Veluwe, 2) agrarisch buitengebied (Vallei), 3) groen 
in stad en dorp, en 4) groene bedrijventerreinen.  
Toekomstgericht, compact en zo duidelijk mogelijk willen we het hebben 
over ‘goed’, ‘niet-goed’ en ‘kansen’. Welke rijkdom aan ‘groen’ hebben 
we in Ede. Welke bedreigingen zijn er, en hoe kunnen we het ‘groen’ 
beschermen en versterken.  
 
Met de onderstaande onderwerpen en vragen gaan we ons bezighouden 
op deze voor ons gedenkwaardige middag: 
 
1) Veluwe 
Enige tijd geleden heeft de provincie Gelderland ideeën ontwikkeld voor 
‘Krimp en Groei’ van de recreatie op de Veluwe. De Veluwe is immers 
ons grootste aaneengesloten natuur- en recreatiegebied op het land. Op 
allerlei manieren beschermd, en aan alle kanten bedreigd. Voor Ede is 
het gebied van eminent belang. Ook andere ‘stakeholders’ ontwikkelden 
visies: b.v. ‘Eindeloze Veluwe’, ‘Van Betuweroute naar Veluweroute’, en 
‘De Veluwe verdient beter’.  
Hoe vordert de concrete uitwerking van die plannen? Wat hapert er, wat 
zijn successen en welke kansen liggen voor het grijpen? Wat kunnen 
gemeenten zelf doen? En wat levert de Veluwe op? Zijn er ecologische 
en economische opbrengsten van de Veluwe voor Ede? De liefde kan 
niet van een kant komen: wat stelt Ede  hiertegenover? 
 
2) Agrarisch buitengebied (Vallei) 
Ede kent een omvangrijk buitengebied, met daarin veel agrarische 
activiteiten. Een fraaie aankleding van dit gebied is in ieders belang. De 
gemeente zet EU-gelden in voor het landschapsbeheer en zoekt 
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daarmee de publiciteit. Veel agrariërs werken op vrijwillige basis mee. 
Worden de EU-gelden succesvol en effectief ingezet? Hoe wordt de 
aankleding aangepakt? Waar kan het (nog) beter? En levert deze 
landschappelijk aankleding ook natuurwaarde? Welke kansen zien 
boeren? Welke initiatieven ondernemen zij? Hoe kan de gemeente 
dergelijke initiatieven (nog beter) ondersteunen? Wat kunnen 
vrijwilligersorganisaties bijdragen? 
 
3) Groen in stad en dorp 
‘Groen’ levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van steden 
en dorpen. ‘Groen’ heeft positieve effecten op onze gezondheid en ons 
welbevinden en levert een meerwaarde voor de woonomgeving. Door 
klimaatverandering stijgt de temperatuur in de stad. ‘Groen’ levert een 
milder stadsklimaat (schaduw). Er zijn veel mogelijkheden om op allerlei 
schaalniveau’s deze functies te verbeteren. Ede kan - op eenvoudige 
wijze - groen vanaf bijvoorbeeld de randen van de Veluwe als ‘groene 
longen’ de stad inhalen. Gaan we dit ook doen bij de komende 
uitbreidingen? Wordt het tijd het Groenstructuurplan en het bomenbeleid 
te herzien? Waar liggen kansen? Welke positieve voorbeelden zijn er 
elders? Wat kan de gemeente Ede daarvan leren? En wat zijn 
succesfactoren? 
 
4) Groene bedrijventerrein 
‘Groene’ bedrijventerreinen geven kansen aan economie, mens en 
natuur. Functiecombinaties zijn goed mogelijk, en bedrijventerreinen en 
kantoorparken kunnen zelfs een belangrijke rol voor de natuur vervullen. 
Laat ze een natuurlijke overgang vormen van landelijk naar stedelijk 
groen. 
Is er ook in Ede met de juiste keuzes duurzaam winst te behalen voor 
‘groen’, mens en economie? Welk soort ‘groen’ is op zulke terreinen 
mogelijk, en hoe zou dat eruit kunnen zien? 
Wat zijn successen elders? Wat is de waarde van ‘groene’ industrie-
terreinen? Wat kan Ede doen? Wat betekent dit voor het groene imago 
van Ede en haar bedrijven? 
 
We hopen en rekenen op een geslaagde middag met boeiende verhalen 
en goede discussies. We nodigen iedereen van harte uit deel te nemen. 
 
Bestuurslid Pieter Slim 
September 2007 
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