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Geacht College en Raad van de Gemeente Ede,

Er is discussie over de toekomstige inrichting van het natuurterrein aan de Onderlangs in Otterlo. Al
eerder is aangegeven dat het een gebied is met hoge natuurwaarden waarin zeldzame soorten
paddenstoelen, vlinders, slakken en bijzondere plantensoorten voorkomen en dat het terrein
leefgebied is van mieren, wilde bijen, spechten, vleermuizen en dassen.
Met dit schrijven willen we uw aandacht vestigen op recente waarnemingen van de
Natuurwerkgroep Otterlo in dit gebied waaruit blijkt dat het gebied ook leefgebied is van
zandhagedis en hazelworm. Beide soorten zijn landelijk beschermd en de zandhagedis heeft ook
Europees een beschermde status. Eén van de aangetroffen hazelwormen betrof een drachtig
vrouwtje, hetgeen aangeeft dat de soort zich ook lokaal voortplant.
Vanwege de hoge natuurwaarden in de directe omgeving is het niet verwonderlijk dat deze dieren
zich ook op het voormalig voetbalveld vestigen. De insectenrijkdom van de kruidenrijke grasvegetatie
zorgt voor goed foerageergebied. Een vergelijkbare situatie doet zich voor aan de Weversteeg.
We bieden de Gemeente hierbij dan ook aan om ook hier de ontwikkeling van de biodiversiteit
nauwkeuriger te volgen, zodat het gemeentebestuur zo goed mogelijk op de hoogte blijft van de
status van deze en andere bijzondere soorten.
Het is voor het realiseren van de (regionale en landelijke) instandhoudingsdoelstellingen van belang
om bij uitstek geschikte leefgebieden voor deze soorten te behouden. We stellen de Gemeente Ede
dan ook voor het gebied voor natuur te bestemmen. Nu ook de commissie MER geen positief advies
over de bouwplannen van de Gemeente Ede heeft kunnen uitvaardigen, ligt het des te meer voor de
hand om de huidige biodiversiteit van de voormalige sportvelden te beschermen en verdere kansen
voor natuur op deze locaties te creëren.
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