
Raadsvragen van raadslid H. van Huijstee van de PvdA, ingevolge artikel 43 van 

het Reglement van Orde van de gemeenteraad. 

 

Onderhoud Eder en Ginkelse Heide, 

 

Onze gemeente heeft veel mooie natuur. De twee grote heidevelden nabij Ede zijn 

oefenterreinen  voor defensie, maar vormen zeker ook een belangrijk recreatie gebied.  

Zie de bijlage ‘nota-recreatief-medegebruik-defensieterreinen’ 

Ook zijn de Eder en Ginkelse Heide beide belangrijk natuurgebieden. 

Zie de bijlage ‘natuurbeheer defensieblg-183876’ 

 

Toen men nog maar een jaar geleden, in 2014, van Ede over de N224 richting Arnhem ging,  

keek je met vreugde om je heen. Hét kenmerk van heidevelden was er weer: ruimte, omdat 

storende bosschages waren verwijderd. Als je nu om je heen kijkt in dit gebied slaat de schrik 

je om het hart. Kennelijk is alles weer uitgelopen en wellicht meer dan dat; vooral op het 

eerste deel is de heide nagenoeg overwoekerd met braam en veel prunus.  

 

Nu is prunus slecht voor schapen. Door de toename van prunus wordt het graasgebied voor de 

schapen zo sterk teruggedrongen dat zij een veel kleiner deel van de heide kunnen afgrazen. 

 

Op de Ginkelse heide is duidelijk sprake van een ander probleem dan op de Eder heide: 

verregaande vergrassing. Ook hier is onderhoud essentieel, zodat beide terreinen. het 

predikaat heide kunnen behouden.  

 

Beide gebieden zijn in beheer bij defensie, die dan ook heeft geregeld dat de heidevelden in 

2014 zijn geschoond. 

 

In 2013/14 was er een burgerinitiatief om de heide te schonen van opschot en in 2015 is er in 

het kader van de natuur-opschoondag een stuk heide met behulp van 500 kinderen geschoond. 

Dit zijn mooie initiatieven om inwoners en vooral ook kinderen bij de natuur te betrekken en 

dragen een (klein) stukje bij aan het beheer. Dit kan echter bij lange na niet het structurele 

beheer vervangen 

 

De Eder heide met oprukkend bos: 

 
Dichter bij het Edese bos is het al veel verder dicht gegroeid 

 

 



Ginkelse Heide:  

 
 

 

Eder heide zonder gras of bomen: 

 
 

 

Alle foto’s zijn genomen op 27-9-2015 

 

 

 

Onze vragen zijn de volgende: 

 

- Is het college bereid om in overleg te treden met defensie over het beheer van de Eder 

en Ginkelse heide.  

- Kan hierbij nadruk worden gelegd op het terugdringen van prunus om daarmee de 

heide weer toegankelijk te maken voor de schaapskudde. 

- In hoeverre is bij het ‘ontbossen’ van de Eder heide samenwerking mogelijk met de 

biomassa centrale De Vallei. 

- Kan gekeken worden of de Ginkelse heide intensiever begraasd kan worden om de 

vergrassing tegen te gaan. 

 

 

Bijlagen:  

nota-recreatief-medegebruik-defensieterreinen.pdf 

natuurbeheer defensieblg-183876.pdf 

 


