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    Bijlage 1                                Inleiding Buurtrichter Geen Broere 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen                                             datum 17 september 2020 

 

Thema ”Buurt 660 jaar plattelands democratie en vrijheid” 
Voor het thema van deze Buurtspraak moeten we voor de basis ver terug in de tijd, dus de historie van de Buurt en 

Ede. In “Rond de grijze toren” schreef de auteur Schreuders in 1958 al: 1000 jaar geschiedenis uit de boeken van de 
Buurt”. De ligging van Ee of Ede, in de zone tussen de hoge middendeel van de Veluwe en de waterrijke lagere 
randgebieden pleit voor een hoge, ouderdom. Met dit als uitgangpunt kijken we nu al zo’n 11 eeuwen terug. Maar dan 
blijft de vraag waarom dan nu 660 jaar….?  

 
Zo rond de 4e eeuw begon na de Romeinse tijd de grote volksverhuizing en namen de Saksen bezit van de Veluwe. Ze 
kwamen als overwinnaars en bleven als bewoners. Ze verdeelden het land in gouwen en marken. Ze vestigden zich op 
de vruchtbare gronden aan de rand van de Veluwe. Tussen de hoge zandgronden en de natte veengronden vonden ze 

geschikte plaatsen voor het bouwen van hun hoeven. Als landbouwers en veetelers hadden ze akkers en weiden nodig 
maar ook de aanwezigheid van water. Bewoners waren vrijwel geheel op zichzelf aangewezen. Zo komen we Ede dan 
ook tegen als een “Saksisch brinkdorp”. Eeuwen later wordt Ede zelfs gekwalificeerd als één van de voornaamste 
dorpen van de Veluwe.  

 
Toen de Franken na veel strijd in de 8e eeuw de plaats van de Saksen innamen werden de regels van het “leenstelsel” 
van toepassing waarbij veel land verviel aan keizer Karel de Grote. Hij verhuurde zijn grond aan leenmannen. 
Leenmannen waren meestal graven, hertogen of heren. Zij konden weer stukken land verhuren aan 

achterleenmannen. De leenman kon zelf wetten maken voor zijn stukje land. Voor het bebouwen van de akkers 
maakte hij gebruik van “vrijen”, arm geworden boeren met een klein eigen stukje land. 
 
Nederzettingen of buurschappen vormen ook de basis voor de ontwikkeling van Buurten. Werd in zo’n gemeenschap 

een kerk gebouwd ontwikkelde zich een dorp waarvan de meeste dateren uit de 9e eeuw. Voor het dorp Ede zijn nooit 
bewijzen gevonden dat het een buurtschap was in tegenstelling tot Veldhuizen. Vandaar dat we formeel spreken over 
“dorp Ede en de buurtschap Veldhuizen. Deze Buurt, langgerekt van oost naar west bevestigd daarmee de eerder 
genoemde vestigingsgronden. Buurtschappen werden opgericht van onder af door collectieve actie van de bewoners 

om zaken van gemeenschappelijk belang te regelen.  
 
De aankondiging van een Edese wethouder een aantal maanden geleden dat Ede er een nieuw Buurtschap bij heeft is 
dan ook formeel onjuist. Bovendien maakte dit gebied vroeger onderdeel uit van een buurtschap dat ooit wel 

bestond. In een structuurvisie zou je dit wel kunnen benoemen als een buurt of wijk, maar een Buurtschap kent een 
andere grondslag. 
 
De eerder genoemde “vrijen” werden in de loop der eeuwen vaak gekenmerkt als horigen. Horigen waren in de 

Middeleeuwen de armste mensen. Ze waren het laagste in de maatschappij. Het waren arme boeren en werklieden 
die een stukje land van een rijke adellijke kasteelheer pachten. Dat gebied mochten zij bewonen, in ruil voor hun 
diensten en een deel van hun oogst dat zij ieder jaar aan hun landheer afstonden. 

 
De eerste vermelding van de nauwe betrekkingen tussen dorp Ede en Velthuizen vinden we terug in Tynsrollen uit 
1360. Inderdaad dus 660 jaar geleden! De Veluwe telde in die tijd 800 horigen van de graaf en bijna 400 andere van 
heren of edelen. Bij de Gelderse Vrijenoorlog in het midden van de 14e eeuw bleek dat horigen snakten naar Vrijheid! 

Deze onafhankelijke vrijheid zou toch nog lang op zich laten wachten. Op de grens van het Bisdom Utrecht en het 
bezit van de hertog van Gelre werd met regelmaat strijd gevoerd over het bezit. Waarbij de horigen in dienst van de 
leenheer in de strijd werden ingezet. 
 

Ook in de tachtig jarige oorlog ontkwam Ede niet aan het strijdtoneel dat de lage edelen voerden voor hun steeds 
afnemende gezag ten tijde van de Spaanse overheersing. Ede werd tijdens de Spaanse veldtocht in 1624 dan ook 
nagenoeg verwoest. Toch was er blijkbaar op dat moment ook behoefte een regelgeving en gezag. Vanaf 1596 werden 
de eigen regels en wetten van de Buurt opgetekend in het Buurtboek. Wat er eenmaal in stond als vastgesteld werd 

later in de Buurtspraken benoemt als “van Olds”. 
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Buurtschappen waren er steeds meer mee bezig om het “gemeen” belang te regelen Over de gemeenschappelijke 
gronden, de Meenten en Heidegronden. Ook over wegen, wildwallen en watergangen werden afspraken gemaakt. Bij 

het “gemeen” bezit sprak men over de woeste gronden waar de geërfden aanspraak voor gebruik op konden maken.  
De buurt Ede dorp en Buurtschap Veldhuizen werden soms als gescheiden organisaties gezien toch blijkt uit 
documenten dat de Buurt altijd één “geërfdenorganisatie” moet zijn geweest. Echter wel een bescheiden organisatie. 
In een telling in 1570 bleek het te gaan om dorp Ede met 31 huizen en Veldhuizen 26, dus qua inwoners een 

bescheiden buurt. 
 
Wanneer het in de meenten van Veldhuizen te nat was werden de schapen over de schaapsdrift (nu Schaapsweg) naar 
de Edese Heide gebracht. Wie kan zich nu nog voorstellen dat alle heide rondom huis Kernhem in 1832 nog gemeen 

bezit van de geërfden was. Wanneer gezamenlijke werkzaamheden werden verricht sprak men van “Meentwerken”. 
De eigen wetten en regels van de Buurt werden vanaf 1596 in de Buurtboeken opgetekend. Hierin stonden ook de 
verplichtingen van de geërfden aangaande het onderhoud van de zand- en keienwegen, wildwal en brandpreventie. 
Het samen uitvoeren van deze werkzaam heden zouden we nu kunnen plaatsen onder de noemer van 

Burgerparticipatie.  
 
Eeuwenlang gaat het zo door toch worden Buurtspraken vaak alleen bezocht als het “eigen belang” daarbij gediend 
was. Blijkbaar vond men de gemaakte afspraken over het algemeen voldoende. Slechts af en tot kwam het tot 

conflicten of werd de Buurtscheuter er op uit gestuurd om handhavend op te treden en eventueel opgelegde boetes 
te innen. Pas met de Bataafs-Franse tijd komen er langzaam aan grote veranderingen waardoor de macht van de 
Buurten afneemt. Er komt een Maire of Burgemeester, de koning besluit dat de Woeste gronden moeten worden 
geëigend en er komt een kadaster. Ook werd de inrichting van een gemeentebestuur vastgelegd waarmee min of 

meer de eerste gemeentewet een feit was.  
 
De Buurt Ede en Veldhuizen weet zich door het bezit van de vele heidegronden te handhaven. Feitelijk wil niemand 

die dode hei kopen en geërfden zijn tegen verkoop aan de groot grondbezitters. Ze achten deze nodig voor hun 
schapen en potstallen. Verkoop wordt bijna een eeuw lang geblokkeerd. Om de komst van de Kazernes naar Ede 
mogelijk te maken wordt dan rond 1900 toch door de geërfden ingestemd met verkoop. Het geeft hun op dat moment 
een behoorlijk financieel voordeel en komt de werkgelegenheid en daarmee de groei van Ede ten goede.  

 
De inkomsten van de Buurt nemen steeds verder af en na de overdracht van het zandgat op de Klinkenberg vallen ook 
die inkomsten weg. Dan is de Buurt niet meer in staat om de nog altijd in haar bezit zijnde wegen te onderhouden. In 
1952 worden dan ook haar laatste bezittingen over gedaan aan de gemeente in ruil voor het huidige “gemeen” bezit 

van de geërfden, het bos van de Buurt. Met nog altijd de erfrechten op de heidevelden rond Ede schrijft Schreuder in 
1958 dan ook: De Buurt is geen dood lichaam. Integendeel, de duizend jarige is nog springlevend en gezond en leeft 
mee met de dorpsbelangen en ondersteunt de samenleving.  
 

Ook vandaag de dag is dit wat de Buurt wil uitstralen: een eeuwen oude organisatie die zich aanpast aan de tijd. 
Daarbij vormt het samen doen in de vorm van Burgerparticipatie één van de belangrijke uitgangspunten. Met het 
projectambassadeurschap Levend Landschap heeft de Buurt met de vaststelling op de Buurtspraak van 2019 hierin 
een belangrijke stap gezet. Dit zullen wij in deel 2 van deze Buurspraak nader toelichten. Zouden wij dan op basis 

van onze historische uitgangspunten mogelijk de basis kunnen zijn voor de filosofie waarop het Burgerberaad G1000 is 
gebaseerd. Met een Burgertop, Burgerforum en een Burgerraad, op weg naar een andere democratie. En dan.. komt 
het met onze lijfspreuk “Eeuwen oud en nog steeds actueel” helemaal goed. 

 

Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 

Ede, 17 september 2020 / Locatie Oude Kerk Ede 
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      Bijlage 2                                          Toespraak Gerdi Verbeet 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen                                             datum 17 september 2020 

Buurtspraak in het kader van 660 jaar plattelandsdemocratie in Ede 
 
Geachte Richter, burgemeester, Beste Buurtgenoten, beste geërfden, beste bestuurders en raadsleden van deze 

gemeente. Wat bijzonder dat we hier vandaag bij elkaar kunnen zijn in deze prachtige Oude Kerk. Ik hoorde dat u 
hier tot begin vorige eeuw ook al bijeenkwam voor de Buurtspraak, dus u bent ´terug op het oude nest´. 
 

Maar laat ik beginnen met uit te leggen waarom ik hier sta. 
Vorig jaar, precies op deze dag, was ik als voorzitter van het Nationaal Comité 4&5 mei getuige van de spectaculaire 

landing van meer dan duizend parachutisten op de Ginkelse Heide. We herdachten daarmee het begin van Operatie 
Market Garden, waarbij precies 75 jaar geleden de eerste geallieerden landden op diezelfde plek. En bij die 
bijeenkomst werd ik aangesproken door Geen Broere, bij u bekend als drager van de mooie titel Richter. Juist op de 
dag dat we stilstonden bij hoe ons land bevrijd werd van repressie en dictatuur vertelde hij me over uw eeuwenoude 

traditie van plattelandsdemocratie. Dat vond ik mooi. En dus zei ik ja toen hij me vroeg hier vandaag te spreken. 
 

De herdenking op de Ginkelse Heide was een van de eerste manifestaties in het kader van 75 jaar vrijheid; een 
lustrumjaar dat op 31 augustus in Terneuzen was begonnen. Er waren daar op de Ginkelse Heide meer dan 100.000 
mensen. In al die jaren dat ik nu al in verschillende functies betrokken ben bij de herdenkingen van de oorlog, valt 
het mij op hoezeer herdenken en vieren nog leeft in Nederland. Dat blijkt ook elk jaar weer uit het Nationaal 

Vrijheidsonderzoek van ons Nationaal Comité: het draagvlak onder de bevolking is heel groot. En hoewel juist in ons 
lustrumjaar veel bijeenkomsten geen doorgang konden vinden vanwege het coronavirus: een groot deel van de 
bevolking heeft toch via de media kunnen beleven hoe de vrijheid werd gevierd.  
 

Twee weken geleden nog was ik in Amsterdam, waar in Geindorp een herdenkingsmonument werd onthuld voor de 
illegale pers een nieuw monument dus, 75 jaar na de oorlog. Het is mooi dat we dat doen met elkaar. Maar het is 

vooral ook heel belangrijk. Het is belangrijk om stil te staan bij deze gruwelijke periode uit onze geschiedenis, bij 
allen die het leven hebben gelaten door de oorlog of door vervolging en onderdrukking. Dat zijn we aan hun 
nagedachtenis verplicht. Het is belangrijk om te vieren dat we nu in vrijheid kunnen leven, in een democratische 
rechtstaat. En wat mij betreft komt daar dan nog een derde aspect bij.  
 

Want het is ook heel belangrijk om ons, juist als we de vrijheid vieren, goed te realiseren hoe kwetsbaar die is. Eén 
van de mannen die vorig jaar landden op de Ginkelse heide, Sandy Cortmann, maakte die sprong voor de tweede keer 
in zijn leven. De eerste keer was in 1944; toen landde hij midden in het oorlogsgeweld. Nu maakte hij als 
hoogbejaarde diezelfde landing in een vrij land – en weer op de grond waren zijn eerste woorden: ,,Don't take 

freedom for granted”. Zo is het precies. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Democratie, de rechtstaat: niet 
vanzelfsprekend.  
 

We zien in de wereld hoe de democratie op tal van plekken wordt bedreigd – soms van buitenaf, maar vaak ook van 
binnenuit. Door leiders die zich oppermachtig voelen, hun opponenten de mond snoeren en een loopje nemen met de 
rechtstaat. Daarom vind ik dat we ons, als we de bevrijding vieren, ook altijd moeten realiseren dat we onze 

democratie moeten verdedigen. 
 

PvdA-senator Willem Witteveen, zo tragisch omgekomen bij de MH17 ramp, zei dat ooit zo: “de democratische 
rechtstaat is geen rustig bezit. Het is geen huis waarin we onbezorgd kunnen slapen”. En zo is het ook. Een 
democratie stelt eisen aan haar burgers: je moet meedoen, het debat aangaan, je inspannen. Democratie is een 
bestuursvorm waar alle burgers ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Onverschilligheid, zelfgenoegzaamheid en 

cynisme zijn haar gevaarlijkste vijanden. Daar wil ik het vandaag over hebben. 
 

Ik zei al dat ik het mooi vond om vorig jaar op die dag en op die plek aangesproken te worden door een 
vertegenwoordiger van een van de oudste vormen van democratie in dit land, van een eeuwenlange traditie van 
burgerparticipatie. De Buurt Ede en Veldhuizen is ontstaan doordat boeren in dit gebied iets te zeggen wilden 
hebben. Over waar ze hun schapen konden weiden, over het beheer van waterlopen en wegen. De problemen van 

alledag. Zo legde de Buurtschrijver op 22 april 1633 vast dat tijdens de Buurtspraak was besloten “dat alle hout, 
messen, puijn, ofte andere vuijlicheijt, alsmede wagens ende karren van de straet sal blijven, ende eenen ijederen 
sijn straet claer holden, bij verbeurte van een daelder.” Kortom: wie zijn straatje niet schoon houdt krijgt voortaan 

een boete.  
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Dat hadden ze met elkaar besloten en daar moest iedereen zich aan houden. Ik vind het bijzonder dat zo´n vorm van 

democratie al zo lang bestaat. Maar het wordt pas echt interessant als we gaan kijken wat die traditie ons nu nog te 
zeggen heeft, hoe we haar in de moderne tijd kunnen inpassen. En dan kom ik op mijn persoonlijke stokpaard: hoe 
staat er eigenlijk voor met onze democratie? 
 

Die boeren die zich 660 jaar geleden verenigden kregen daardoor het gevoel dat ze iets te zeggen hadden over hun 
dagelijks leven. Maar hebben de bewoners van dit gebied dat gevoel nog steeds? 
Natuurlijk, ze mogen elke vier jaar stemmen. Maar is dat wel genoeg? Het is een vraag die me al jaren bezig houdt. 
Dat begon toen ik in 2006 voorzitter werd van de Tweede Kamer. Vanaf het begin had ik me voorgenomen me ervoor 

in te zetten dat iedereen zich moest kunnen herkennen in het Parlement. Er werd ook toen al veel gesproken over de 
kloof tussen de burgers en de politiek en er was sprake van afnemend vertrouwen. 
 
Artikel 50 van de grondwet zegt: ´De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk´ Ik nam dat 

artikel als basis voor mijn kandidatuur voor het Kamervoorzitterschap. Want dat artikel mag geen loze kreet zijn. 
Mensen moeten dat ook echt zo voelen. En het is duidelijk dat het daar aan schort. Ik ben toen eens gaan praten met 
een aantal mensen die zich al langer in dit probleem hadden verdiept. Die gesprekken zijn gebundeld in het boekje 
Vertrouwen is goed, begrijpen is beter. Want ik leerde van die gesprekken: het is goed als burgers hun bestuurders 

vertrouwen, maar het is belangrijker als ze ook inzien waaróm die bestuurders hun werk doen zoals ze het doen, 
besluiten nemen zoals ze die nemen. 
 
Eén van de mensen met wie ik toen heb gesproken was de politicoloog Maarten Hajer en zijn stelling was: de overheid 

zegt veel te vaak: ik ga dat regelen voor jullie! Ik zie dat jullie een probleem hebben, ik ga het oplossen! Maar de 
moderne burger zegt: dat willen wij helemaal niet. Wij willen zelf handelen – en maken jullie dat maar mogelijk. De 
volgende stap op die weg vond ik in de Vlaamse schrijver David van Reybrouck. Hij was toen – nu tien jaar geleden - 

bezig met het project G1000. Een door loting samengestelde groep burgers heeft zich in die jaren onder zijn leiding 
in zo divers mogelijk samengestelde groepen gebogen over actuele vraagstukken in de Belgische samenleving. En ze 
kwamen met elkaar tot een hele stapel oplossingen. Ik heb dat project met heel veel belangstelling gevolgd. En 
achteraf bedacht ik dat ik mijn boekje beter een iets andere titel had kunnen geven. In plaats van ‘Vertrouwen is 

goed, maar begrijpen is beter´ had het tweede deel van de titel moeten luiden: “… maar meedoen is beter”. Want 
hoe meer ik hierover las, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat daar een deel van de oplossing ligt. 
 
Het grootste deel van onze bevolking is slim, gemotiveerd en betrokken genoeg om zelf actief aan de slag te gaan. 

Niet alleen met de gang van zaken op hun werk, op de school van hun kinderen, het tehuis van hun ouders. Maar ook 
met de inrichting van hun buurt, hun dorp of hun stad. Laten we dat dan ook stimuleren! Intussen zijn er 
verschillende steden die met een vorm van burgerparticipatie experimenteren. Er zijn ‘burgertops’ waar echt 
beslissingen worden genomen. Rotterdam kent het Burgerpanel dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het 

College van B en W. Gemeenten als Amersfoort, Groningen, Heerenveen en Peel en Maas experimenteren met G1000. 
Het kernwoord is dus: we moeten het samen doen. En met samen bedoel ik dan niet alleen: burgers met elkaar, maar 
ook burgers met bestuurders. En dat laatste is minstens zo belangrijk. Want niets is zo fnuikend voor het 
enthousiasme van actieve, betrokken burgers als wanneer ze merken dat er met hun ideeën niets wordt gedaan. Dat 

de uitkomsten van al die mooi georganiseerde bijeenkomsten bij het gemeentebestuur onderaan de grote stapel 
´leuke plannen en ideeën’ worden geschoven. 
 
Samen doen vergt dus iets van beide partijen. Ik denk dat in heel ons land, ook hier in Ede en omgeving, heel veel 

mensen wonen die best bereid zijn zich in te zetten. Ik denk dat er vandaag ook veel in deze zaal zitten. Ik zie dat 
namelijk zo mooi bij het Nationaal Comité 4&5 mei zoveel vrijwilligers die zich elk jaar in hun eigen wijk, dorp of 
stad inzetten voor een indrukwekkende herdenking en een spetterende viering. Je krijgt wat je kaatst. De meeste 
mensen willen best. Maar dan moeten de bestuurders hen wel de gelegenheid geven, hen uitnodigen. En vooral hun 

inzet serieus nemen. Dat is mijn pleidooi van vandaag. 
 
En zo kom ik ook weer terug bij het uitgangspunt. 660 jaar geleden verenigden de boeren uit deze omgeving zich, 
omdat ze iets te zeggen wilden hebben. In de Buurtspraak overlegden ze met elkaar, verdedigden ze hun belangen, 

sloten ze als dat nodig was compromissen en kwamen tot besluiten. Het zou mooi zijn als u aan die eeuwenlange 
traditie opnieuw invulling kunt geven u, de bewoners en bestuurders van Ede! 
 
Vandaag luidde het klokje in de Angelustoren voor de 316e Buurtspraak.  
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Ik vond het bijzonder hier vandaag te mogen spreken en ik wil afsluiten met het slot van het gedicht** van de Edese 
stadsdichter Larissa Verhoeff: 

 
“Er zijn plannen te smeden 

knopen los te kneden 
er is consensus te bepalen 

samen spreken is als adem halen 
zonder dat geen leven, geen samen 

samen spreken geeft lucht 
en leert ons onszelf te duiden 

Laat de klokken nog lange en luid 

voor de Buurt Ede Veldhuizen luiden!” 
 

Toelichting:                                                                                                                            . 

 
* Gerdi Verbeet / Politica / 18-04-1951 

Was van 2001 tot 2012 voor de P.v.d.A lid van de Tweede Kamer en van 2006 tot 

2012 voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.  

Naast diverse andere functies is zij thans voorzitter van het Nationaal Comité 4 
en 5  mei. 

 

 
** Laissa Verhoeff/ Stadsdichter van Ede / 2018- 

Het gedicht “Luid de klokken luiden” schreef de stadsdichter speciaal voor de 

Buurt ter gelegenheid van de Buitengewone Buurtspraak op 19 september 2019 

in Cultura. Via onderstaande link komt u bij het gehele gedicht. 
https://buurt.ede-en-veldhuizen.nl/archief/buurtgedicht/ 
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 Bijlage 3 

Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 

Financieel Jaaroverzicht 2019-2020 

 

Met dit verslag geven wij overzicht over het gevoerde financieel beleid van de Buurt. Het 

financiële boekjaar van de Buurt Ede en Veldhuizen betreft steeds de periode 1 september 

tot en met 31 augustus. Dit verslag betreft de periode 1-9-2019 tot en met 31-8-2020. 
 

Liquiditeit: 

De Buurt beschikt over 2 bankrekeningen, met per 1-9-2019 een gezamenlijk saldo van  

€ 16.338. Per 31-8-2020 bedraagt het saldo € 19.094 een stijging van € 2.756. 

Aan deze stijging liggen een aantal oorzaken ten grondslag: 

• Verminderde uitgaven door het geheel of gedeeltelijk vervallen van activiteiten ten gevolge van Corona. 

• Gedurende deze verslagperiode ontvangen subsidies, waarvan realisatie en kosten in komende boekjaren 

vallen. Dit betreft o.a. een nog in ontwikkeling zijnde historische uitgave over de Buurt. (Rabobank 

Clubsupport subsidie € 1.464 reeds ontvangen) 

• Gedurende deze verslagperiode verkochte boeken, waarvan de aankoopkosten in het komende boekjaar 

vallen. Dit betreft de boeken Parels van Edese Landschappen (verkoopopbrengst  

€ 1.071).  

Inkomsten en uitgaven: 

In de eerste grafiek zijn de inkomsten en uitgaven gedurende de verslagperiode 2019-2020 naar rubriek 

gespecificeerd. 

 

Banksaldi: 

De tweede grafiek toont het verloop van de gezamenlijke banksaldi vanaf 2008. De stijging in 2014 is het gevolg van 

de (voorlopige*) toevoeging van baten van Buurtvereniging de Klaphek (€ 5.824) aan de Buurt Ede en Veldhuizen. 

*per notariële akte is het saldo per 29-7-2017 formeel aan de Buurt toegewezen. 

 

Binnen het gezamenlijk banksaldo wordt een bedrag van € 12.500 aangehouden als voorziening ten behoeve van het 

Buurtbos. In bijlage treft u de onderbouwing van deze voorziening. Indien de toekomstige financiële ontwikkeling het 

toelaat, zal deze voorziening - in het kader van de bedreigingen zoals separaat verwoord - worden verhoogd naar € 

15.000. 

Projecten: 

In dit financieel overzicht zijn een aantal projecten benoemd en gespecificeerd. 

Deze opzet is niet op kasbasis: cursief weergegeven posten betreffen ontvangsten of uitgaven in het vorige boekjaar 

(2018/2019). 

Ten laste van enkele projecten zijn voorzieningen voor het komende boekjaar aangehouden. 

 

Ede, 17 september 2020 

 

Ed van Remmen 

Administratief Buurtmeester 

 

 

Bijlage 1: Samenvatting baten en lasten 2019-2020 

Bijlage 2: Verloop banksaldi 2008-2020 

Bijlage 4: Liquiditeitenoverzcht 2019-2020 

Bijlage 3: Verklaring kascommissie 02-09-2020 
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Bijlage: 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4:  
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 Bijlage 4 

Buurt Ede en Veldhuizen - Notitie Reservering Buurtbos 17-09-2020 

 
In het financieel overzicht van de Buurt Ede en Veldhuizen is een voorziening voor het buurtbos opgenomen van 
€ 12.500,00. Het Buurtbos is kadastraal bekend gemeente Ede, sectie A, nummer 487,groot 25.964 m². 
 

De reservering is opgenomen om te bij calamiteiten te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het bezit 
van bos met zich meebrengt: 

• Herplantverplichting bij verloren gaan van de bosopstand.  
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.  
Onder de Boswet bestond bij het teniet gaan van houtopstanden de plicht tot om binnen drie jaar op 
bosbouwkundig verantwoorde wijze te herplanten.  
In de artikel 4.3 Wnb is de herplantverplichting één op één uit de Boswet overgenomen. 

Een bosopstand kan verloren c.q. teniet gaan door menselijk handelen, vellen en verkopen van het hout, of 
calamiteiten zoals brand, storm, ziekten, plagen of klimaatverandering (extreme droogte). 

• Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW heeft elke boseigenaar zorgplicht voor zijn bosopstanden. Als de eigenaar niet 
voldoet aan zijn zorgplicht is er sprake van onrechtmatige daad en is hij aansprakelijk voor eventuele schade die 
ontstaat door zijn nalatigheid.  

Aansprakelijkheid kan worden voorkomen als de eigenaar kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. 
De eigenaar moet kunnen aantonen dat hij de bomen c.q. opstanden regelmatig inspecteert en als hij gebreken 
constateert passende maatregelen heeft genomen. 
Voor het buurtbos geldt dit met name voor de bomen langs de openbare wegen, deze bomen dienen één keer per 

vijf jaar visueel geïnspecteerd te worden, als er gebreken geconstateerd worden dienen maatregelen genomen te 
worden door bijvoorbeeld de bomen te snoeien (dood hout verwijderen) of de boom te vellen. 

 
Indien er sprake is van een calamiteit, bosbrand, storm, blijven er geen bomen staan die zaad produceren voor 

natuurlijke verjonging en dient het bos binnen drie jaar herplant te worden. De kosten van herplant worden begroot 
op, prijspeil medio 2020 in Euro en inclusief BTW per hectare; 
 
a. Opruimingskosten restanten € 500,00 

b. Terreinvoorbereiding planten (klepelen) - 800,00 
c. Plantgaten maken (woeler) 2.500 à € 0,50 - 1.250,00 
d. Aankoop bosplantsoen 2.500 à € 0,90 - 2.250,00 

e. Planten in handkracht 2.500 à € 0,60 - 1.500,00 
Totaal herplant € 6.300,00/ha. 
Oppervlakte Buurtbos 2.59.64 ha à € 6.300,00 €  16.357,00 
 

Als gevolg van de klimaatverandering is er in midden en noord Europa een groot aanbod van rondhout met als gevolg 
lage houtprijzen waardoor er bij noodvelling of calamiteit een lage opbrengst is van hout. Een reservering van  
€ 12.500,00 is gezien de huidige ontwikkeling zeker verantwoord, voor toekomst bestendig beheer van het bosperceel 
stel ik voor om de reservering te verhogen naar € 15.000,00. 

De kosten van de wettelijke zorgplicht en het onderhoud van de beplanting worden gedragen door de lopende 
exploitatie en subsidies. 
 
Buurtscheuter 

Benny van Dasselaar / Telefoon 0318–616772 Mobiel 06-22470547 / Mail: benny@dasselaaradvies.nl  
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 Bijlage 5 

Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur 
 

Een vast onderdeel van de jaarlijkse Buurtspraak is het onderdeel benoeming & rooster van aftreden voor 

functies binnen het Buurtbestuur. Onderstaand een overzicht van de organisatiestructuur van het 

Buurtbestuur waarbij de benoeming voor de diverse functies conform het Buurtreglement 2018 ligt bij de 

stemgerechtigde geërfden van de Buurt. 

 

 
 

Aanstelling Buurtschrijver: 

Voor de vacante functie van Buurtschrijver heeft zich na de vorige Buurtspraak een kandidaat aangemeld 

in de persoon van Klaas Santing. Klaas heeft het afgelopen Buurtjaar met het bestuur meegedraaid en 

heeft aangegeven de definitieve benoeming als Buurtschrijver te willen aanvaarden. Hoewel Klaas net 

buiten de grenzen van de Buurt woont is het bestuur blij met hem een kandidaat te hebben gevonden om 

invulling te geven aan deze historische functie. Volgens de statuten van de Buurt vindt de benoeming van 

een Buurtscheuter en -schrijver op voordracht van het bestuur plaats tijdens de Buurtspraak.  

- Het Buurtbestuur draagt dan ook op de Buurtspraak 2020 Klaas Santing voor als Buurtschrijver.  

 

Vacature Buurtmeester(s) m/v (vrijwilliger): 

De Buurtmeester voor Buurt Ede en Veldhuizen heeft een sterke affiniteit met de cultuurhistorische 

achtergronden van de Buurt en haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in het kader van projecten 

op diverse terreinen.  

Momenteel zijn nog 3 van de 4 functies van Buurtmeesters ingevuld, waarmee financiële- en algemene 

belangen afdoende worden behartigd. Er is op dit moment behoefte aan een (4e) Buurtmeester, die binnen 

het bestuur de specifiek natuur gerelateerde onderwerpen (m.u.v. het Buurtbos) behartigt. Te denken valt 

hierbij aan de organisatie van de jaarlijkse Natuuropschoondag en de ondersteuning van de 

Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Het is daarnaast van belang dat deze persoon initiatief toont om de 

bewustwording en betrokkenheid van de bewoners van Ede bij de Edese natuur in ruime zin te versterken.  

Het betreft een onbezoldigde functie voor de periode van 6 jaar. Daarnaast komen wij graag in contact 

met (nieuwe) kandidaat Buurtmeester om mee te lopen in het Buurtbestuur. 

- Het Buurtbestuur roept kandidaten op zich voor deze functie(s) aan te melden. 
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Herbenoeming Buurtmeester (Ede): 

De termijn van 6 jaar voor Buurtmeester Ruud Dijkman zit er met deze Buurtspraak op. Conform de 

statuten is hij niet per direct herbenoembaar. Gezien het feit dat er geen kandidaten zijn voor de invulling 

van de functie heeft Ruud zich bereid verklaard om het komende Buurtjaar de functie als interim periode 

te blijven vervullen.  

- Het Buurtbestuur stelt voor deze benoeming voor een interim periode te accorderen. 

 

Ondersteunende bestuursfuncties Buurtbestuur: 

Om de taken van het Buurtbestuur te ondersteunen is het bestuur dringend op zoek naar kandidaten die 

invulling kunnen geven in te vormen: 

- Projectgroepen 

- Commissies 

- Bijzondere functies 

Het gaat hier bijvoorbeeld om opstellen toekomstvisie, betrokkenheid bij Natuur en Landschap, historische 

onderzoek en voorlichting/communicatie.  

Ook zijn wij dringend op zoek naar iemand, ter ondersteuning van de Webmeester(s) om de website van de 

Buurt een upgrade te geven. Bij een dynamische Buurt hoort ook een dynamische website!  

- Het Buurtbestuur roept kandidaten, die hiervoor belangstelling hebben, dringend op zich te melden. 

 

Functie Buurtrichter: 

De Buurtrichter heeft het buurtbestuur aangegeven op termijn zijn functie te willen gaan neer leggen. 

Er zijn de afgelopen jaren (sinds 2012) veel stappen gezet om de Buurt naar de toekomst te brengen en de 

Buurt weer meer onder de aandacht te brengen van de Edese gemeenschap. Met als één van de 

belangrijkste resultaten de opname van de traditionele Buurtspraak op de Nederlandse UNESCO lijst van 

Immaterieel Erfgoed. Maar ook de betrokkenheid van de Buurt bij Natuur en Landschap is een belangrijke 

nieuwe ontwikkeling. Om de ingezette weg ook voor te verdere toekomst te waarborgen en te werken aan 

een toekomstvisie voor de betrokkenheid van de Buurt bij ontwikkelingen die de Buurt raken is het goed 

om tijdig om te zien naar een opvolger in deze bijzondere (netwerk)functie. 

 

Tot slot: 

Voor nadere informatie of vragen over benoemingen, functies e.d. kunt contact opnemen met het 

buurbestuur via het mailadres info@ede-en-veldhuizen.nl of telefonisch bij de Buurtrichter Geen Broere via 

het telefoonnummer +31654911662  
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 Bijlage 6 

Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 

 
Verslag van de stand van zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter Benny van Dasselaar tijdens de Buurtspraak 
van de Buurt Ede-Veldhuizen d.d. 17 september 2020.  

Geacht buurtbestuur en geërfden,  
 
Dit jaar zijn er geen grote activiteiten in het bos geweest, de centrale thema’s waarbij ik stil wil staan zijn:   

1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 

2. Toezicht / vuilstort / handhaving 
3. Jacht 

Onderhoud en instandhouding: 
In de winter van 2015/2016 is de laatste dunning uitgevoerd in het Buurtbos gericht op het verkrijgen van natuurlijke 
verjonging. De verjonging van zowel gewenste als ongewenste soorten (Amerikaanse vogelkers) is in eerste instantie 

goed van de grond gekomen.  
 

      
Natuurlijke verjonging grove den met op achtergrond krent, lijsterbes en bospest. 
 
Evenals in twee voorgaande jaren waren de weersomstandigheden afgelopen zomer opnieuw droog en warm. Het 

neerslag tekort blijft hierdoor oplopen, hetgeen zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van de verjonging. De 
ongewenste soorten blijken hier minder gevoelig voor te zijn dan de gewenste soorten.  
Om de gewenste bossamenstelling te krijgen zal ingrijpen, het afzetten van de onder meer de Amerikaanse 
Vogelkers, noodzakelijk zijn. De gewenste soorten, inlandse eik, grove den, lariks, douglas en de ondergroei van krent 

en lijsterbes krijgen dan de ruimte om zonder concurrentie van de Amerikaanse vogelkers zich verder te ontwikkelen. 
Omdat in de buurpercelen volop bes dragende Amerikaanse vogelkers staan, heeft een volledige bestrijding van de 
Amerikaanse vogelkers geen zin en wordt gekozen wordt voor selectieve aanpak. Het is de bedoeling om het afzetten 
de ongewenste soorten uit te voeren met vrijwilligers. 
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Besdragende bospest Uitgelopen Amerikaanse eiken stoof 
 
Door selectief de besdragende bospest en de Amerikaanse eik af te zetten ten gunste van de gewenste boomsoorten 
zoals grove den, douglas, inlandse eik en struiken, zoals krent en lijsterbes wordt er gestuurd op een gevarieerd 

toekomstig bestendig bos.  
De klimaatverandering zal naar verwachting ook leiden tot blijvende veranderingen in de samenstelling van de bossen 
in Nederland. Bij het beheer en onderhoud dienen wij als beheerders hierop vroegtijdig te anticiperen. In het 
buurtbos wordt hieraan invulling gegeven door de hierboven omschreven maatregelen.  

De uitvoering van de maatregelen zal zoveel mogelijk worden gedaan door de inzet van vrijwilligers. 
 
De bossterfte van met name de monoculturen fijnspar in Midden en Noord Europa staat nog steeds in de 
belangstelling. De gevolgen van de klimaatverandering worden zicht- en voelbaar door de extremen in het weer, de 

winters zijn warmer met zwaardere stormen, de zomers zijn warmer met extreem hoge temperaturen over langere 
periode, een hitte golf is niet mee bijzonder. Hierdoor zijn de fijnspar en de lariks ernstig in vitaliteit teruggegaan en 
overgevoelig geworden voor aantastingen. De combinatie van de stormen, natte en warme winters heeft voor een 
explosie van de letterzetter (Ips typographus) gezorgd in Midden en Noord Europa. De larven van de letterzetter (Ips 

typographus) maakt gangen in het levende hout (cambium) net onder de bast van de boom waardoor de sapstroom 
van de boom tot stilstand komt en deze afsterft.  
 

 Vraatbeeld letterzetter 
 
Er staan in het buurtbos geen fijnsparren, maar inmiddels blijkt dat ook de lariks landelijk terug gaat in vitaliteit en 

gevoelig wordt voor aantasting door de letterzetter. In het buurtbos zijn gelukkig nog geen aantastingen van de lariks 
gesignaleerd op dit moment.  
 
Op 29 juni 2018 is het Certificaat Particulier Natuurbeheer toegekend door de stichting Certificering SNL aan de 

“Buurt Ede en Veldhuizen”. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden voor de subsidieregeling Natuurbeheer, in 
samenwerking met het Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies is aan de Buurt voor het beheer van het Buurtbos voor 
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een periode van 6 jaar een subsidie toegekend van € 149,02 per jaar. De subsidie wordt jaarlijks als voorschot 
uitbetaald. Aan het einde van de periode zal een controle en eventueel verrekening plaatsvinden. 

 
Toezicht / vuilstort / handhaving: 
Samenwerking voor handhaving en toezicht begint langzaam van de grond te komen. De provincie Gelderland heeft 
het initiatief genomen en voor 2019 een subsidie van € 17,08 per hectare beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te 

komen dient de Buurt het convenant “Handhaven op elkaars grondgebied” te ondertekenen. Hiervoor is vanuit 
Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies samenwerking gezocht met de Bosgroep Midden-Nederland en de 
Natuurcollectieven op de Veluwe en de Achterhoek. Over 2019 is de subsidie, totaal € 40,48 ontvangen. 
 

In overleg tussen de eigenaren worden de speerpunten voor het toezicht bepaald, bijvoorbeeld in mei extra controle 
op loslopende honden omdat het dan de tijd van de reekalveren is of aan het begin van het tuin seizoen extra 
controle op storten van tuinafval. 
Daarnaast heeft de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeente Ede ook een pilotproject gestart, waarbij 

particuliere boseigenaren flexibele toezichtcapaciteit in de vorm van BOA’s domein II, kunnen inkopen bij de 
gemeente. 
 
Jacht: 

Het jachtgenot in het Buurtbos is tot 31 maart 2021 verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer voor een 
huurprijs van € 25,00 per jaar. De jacht wordt uitgeoefend in een lokaal samenwerkingsverband van jagers, 
grondbezitters en geïnteresseerden, een wildbeheereenheid. De wildbeheereenheid voert het door de 
Faunabeheereenheid Gelderland vastgestelde faunabeheerplan uit. Zowel met de heer Van de Zandschulp als Sauer 

overleg ik enkele malen per jaar inzake het wildbeheer en toezicht in het buurtbos. 
 

  
Veegschade reebok aan douglasverjonging Door reeën afgevreten uitlopers Amerikaanse eik. 

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gevoerde beheer in het afgelopen jaar en 
ben gaarne bereid eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen nader toe te lichten.  
 

Buurtscheuter 
Benny van Dasselaar.  
Telefoon 0318–616772 Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaradvies.nl  
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 Bijlage 7                                        
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Natuuropschoondag 2019  
 

Sinds 2013 is de Buurt Ede en Veldhuizen nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse terugkerende 
Natuuropschoondag op de heideterreinen rond Ede. Het uitgangspunt voor de Buurt hierbij was betrokkenheid 

bij dit gebied i.v.m. de erfrechten van de Buurt op deze terreinen. In eerste instantie in samenwerking met de 
Stichting Recreatie Veluwe en Vallei (SRVV). Sinds 2018 geheel onder de vlag van de Buurt. Op de Buurtspraak 
van 2019 is besloten om deze dag samen met andere Natuur en Landschap gerelateerde activiteiten onder te 
brengen in het project “Levend Landschap Ede dorp en Veldhuizen” in samenwerking met gemeente Ede en St. 

Landschapsbeheer Gelderland. 
 
Natuuropschoondag 2019: 
De organisatie van de Natuuropschoondag voor basisschoolleerlingen werd dit jaar voor de eerste keer gehouden als 

onderdeel van het project Levend Landschap. Op 11 oktober jl. werd deze dag op de Eder Heide met groot succes 
georganiseerd. Ruim 500 kinderen deden mee aan deze dag en gezamenlijk hebben zij ruim 21 ton “opschot” 
verwijderd.  
 

Natuureducatie: 
Voor de deelnemende scholen werd in nauwe samenwerking met het IVN een educatiepakket ontwikkeld. Dit pakket 
bestaande uit een lesbrief en een instructievideo werd ter voorbereiding op de Natuuropschoondag bij de 
deelnemende scholen geïntroduceerd.  

 

   
 

Organisatie: 
Bij de organisatie van dit evenement werkten wij nauw samen met St. Landschapsbeheer Gelderland en Natuur en 
Landschap, gemeente Ede en het Bosbedrijf. Daarnaast werden wij ondersteund door o.a. de IVN, Brandweer Ede, 
Stichting Edese Schaapskudden en de Midwinterhoornclub “de Dijkbloazers”. Ook konden wij wederom rekening op de 

inzet van ruim 60 vrijwilligers om de groepen kinderen te begeleiden. Hierbij is met name het aspect van toezicht en 
veiligheid het belangrijkste punt van aandacht. Ook burgemeester René Verhulst kwam evenals wethouder Peter de 
Pater langs om samen met de kinderen de handen uit de mouwen te steken.  
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Activiteiten: 
Voor de afwisseling tussen “werken” op de heide waren ook dit jaar weer een aantal leuke activiteiten aanwezig. Zo 

kwam de Edese brandweer met een enorm blusvoertuig, konden de kinderen zien hoe een midwinterhoorn wordt 
gemaakt en uiteraard uitproberen. De IVN had een kleine natuurquiz samengesteld en de schaapsherder gaf uitleg 
over het begeleiden van de schaapskudde. Ook dit jaar weer werd de roofvogelshow van Valk Roofvogels weer met 
veel enthousiasme bekeken.  

 

     
 

Midwinterhoorn  
De Dijkbloazers uit Lunteren hadden tijdens de Natuuropschoondag aangeboden voor de school die als eerste een 
“geschikte” Berkenstam zou brengen bij hun stand hiervan een Midwinterhoorn te maken. De ESV (Edese 
Schoolvereniging) werd de gelukkige winnaar. In december hebben wij samen met de Dijkbloaers de hoorn 

aangeboden aan de leerlingen. Met veel enthousiasme werd er gelijk geoefend. Als blijvende herinnering werd op de 
hoorn een plaatje met inscriptie aangebracht.                        
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 Bijlage 8                          
 

               
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Verslag Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede / periode november 2019 – augustus 2020 
 

De Natuurwerkgroep vindt zijn oorsprong in de Natuuropschoondag van 11 oktober 2019 toen 500 
schoolkinderen de strijd aanbonden met de verbossing van de Eder Heide in het hondenuitloop-gebied aan de 
Genieweg. Onder leiding van de Buurt Ede Veldhuizen en ondersteuning door Bosbedrijf gemeente Ede en 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland rooiden zij de massaal (ruim 25 ton) opschietende boompjes van de 

grove den, Amerikaanse vogelkers, berk en Amerikaanse eik. Na afloop van deze succesvolle dag besloot een 
aantal enthousiaste begeleiders door te willen gaan met vrijwillig heidebeheer. 
 
Natuurwerpgroep Bos & Heide Ede: 

De groep bestaat uit 30 betrokkenen het aantal deelnemers varieert per bijeenkomst van 6 tot 18 man. We starten 
vanuit het Natuurcentrum Veluwe, waar we na afloop getrakteerd worden op een heerlijke kom (erwten)soep. 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt ons met kennis, training en advies en geeft gereedschap in 
bruikleen. Het Bosbedrijf van de gemeente Ede begeleidt de groep in het veld en stelt een werkkeet met gereedschap  

ter beschikking. De Buurt Ede Veldhuizen is de organisatorische spin in het web.  

Werkgroep bijeen langs de Groot Ginkelseweg                                  Na afloop aan de erwtensoep 

 

Werkzaamheden werkgroep: 
Op 29 november 2019 is een groep van 15 “man”- de groep is gemengd – voor het eerst in het veld bijeengekomen om 
dennen-opschot te rooien op het heitje van Craane ten noorden van de Westerbergselaan: 4.000 m2. Van januari t/m 
maart 2020 is de natuurwerkgroep 7 keer op de vrijdagmorgen (van 9.00-12.00 u.) bijeengekomen. Door de Covid19 

pandemie helaas stopten de bijeenkomsten vanaf 12 maart voor onbepaalde tijd. Hierbij werden o.a. de volgende 
werkzaamheden verricht: 
- Rooien of afzagen van de Amerikaanse vogelkers in de houtwallen langs de Groot Ginkelse weg tegenover het 

Natuurcentrum: 11.000 m2 
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- Onderhoud aan de hakhoutwal aan de rand van de Eder Heide en de landbouwenclave vanaf de Groot 

Ginkelseweg richting de schaapskooi. 

- Creëren van een vlinder/insecten-corridor langs zandwegen om verspreid liggende kleine  stukjes heide met 

elkaar te verbinden, vnl. langs de Westerbergselaan: 19.000 m2 

   
Beheersinstructie bij “het heitje van Craane”        Herstellen open heidestructuur / rond Westerbergselaan 

 

Organisatie Natuurwerkroep: 
De natuurwerkgroep staat open voor iedereen met interesse in de natuur en lidmaatschap is niet nodig. Twee 
coördinatoren vormen het aanspreekpunt en geven aandacht aan veilig werken, planning en materialen. De 
werkgroep past in het gemeentelijk beleid ‘Levend landschap’ waarbij door participatie burgers en lokale partijen 

ruimte krijgen zelf initiatieven te ontplooien en uit te voeren. Op de vooravond van onze deelname aan NL Doet, op 
13 en 14 maart, werden alle activiteiten geannuleerd door de uitbraak van de Corona epidemie. 
 

 
Onderhoud aan de houtwal                           De werkkeet van de groep 
 

Komende activiteiten: 
Op 26 augustus was het eerste coördinatie-overleg sinds Corona. We plannen een herstart op 2 oktober, wekelijks en 

wisselend op de vrijdag en de zaterdag. Voorlopig gaan we, in overeenstemming met de richtlijnen, werken met 
reserveren en werken we op minimaal 1.5 m. afstand. We willen starten met een groepsgrootte van maximaal 10, en 
minimaal van 6 man. Op zaterdag 26 september willen we met de deelnemers aan de Natuurwerkgroep samenkomen 
om elkaar te ontmoeten en een bezoek te brengen aan de Wildkansel in het rustgebied op het Kreelse Zand. Als 

Corona het toelaat willen we meedoen aan de Natuurwerkdag 2020 op zaterdag 7 november. 
 
Ook deelnemen aan de Natuurwerkgroep?: 

Wilt u ook deel uitmaken van deze actieve groep en gezamenlijk werkzaamheden 

uitvoeren in de natuur? Meldt u dan aan voor een kennismaking om meer inzicht te 
krijgen van de activiteiten van de groep. Meer (achtergrond)informatie vind u op de 
website van St. Landschapsbeheer Gelderland: 
landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkgroep-bos-heide-ede/ 

 
Coördinatoren Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede                                    
- Ger Barbiers                                    
- Anton Kraaij 

E-mail: natuurwerkgroep.bos.en.heide.ede@kpnmail.nl 
 

https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkgroep-bos-heide-ede/
https://landschapsbeheergelderland.nl/natuurwerkgroep-bos-heide-ede/natuurwerkgroep.bos.en.heide.ede@kpnmail.nl
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 Bijlage 9                                                     
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
St. Landschapsbeheer Gelderland / Project Levend Landschap Ede-dorp en Veldhuizen 
 
Op de Buurtspraak 2019 is de betrokkenheid van de Buurt Ede en Veldhuizen als ambassadeur levend Landschap Ede 

dorp en Veldhuizen vastgesteld. Inzake dit project werken wij samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) en gemeente Ede. Met dit verslag geeft SLG een korte toelichting op het verloop van het project aan 
onderdelen daarvan. 
 

Inspiratiebijeenkomsten Natuur en Landschap: 
Buurt Ede en Veldhuizen, de gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) boden belangstellenden 
begin 2019 een driedelige cursus aan over het landschap van Ede en biodiversiteit. Om verschillende redenen is de 
biodiversiteit sterk afgenomen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is 

het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk steeds eenvormiger geworden met 
weinig ruimte voor bloeiende beplanting. 
 
Deelnemers konden op prachtige locaties inspirerende voorbeelden hoe het landschap aantrekkelijk gemaakt kan 

worden voor dieren. Ze leerden meer over inrichting en beheer van landschapselementen in het belang van allerlei 
diersoorten. De cursus bestond uit een theorieavond en twee inspiratieochtenden. Per bijeenkomst meldden zich 
ongeveer 10 belangstellenden. 
 

Natuuropschoondag 2019: 
Elk jaar organiseert Buurt Ede en Veldhuizen de Natuuropschoondag om de Eder Heide met vijfhonderd 
basisschoolleerlingen op te schonen. Zij maken de heide zo veel mogelijk vrij van jonge boompjes zodat de heide 
open blijft voor insecten, vogels en hagedissen. Een hele klus! Daarom heeft SLG in 2019 de organisatie ondersteund 

bij het werven van vrijwilligers die leerlingen tijdens de Natuuropschoondag begeleidden. 
  
Natuurwerkgroep Bos en Heide: 
Ook zijn afgelopen jaar leden geworven voor een nieuwe werkgroep die stukken bos en de heide op gemeentelijk 

terrein gaan beheren. In totaal hebben zich hier ongeveer 30 deelnemers voor aangemeld. Deze groep gaat in de 
periode van oktober tot en met maart wekelijks wisselend op een vrijdag of zaterdag aan het werk. De vrijwilligers 
van de Natuuropschoondag en de Natuurwerkgroep konden deelnemen aan enkele cursusbijeenkomsten waardoor ze 
goed hun vrijwilligerswerk konden en kunnen uitvoeren. 

  
Levend Landschap: 
Om het fraaie buitengebied van Ede en Veldhuizen verder te versterken en beter beleefbaar te maken, is Buurt Ede 
en Veldhuizen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Ede het project 

Levend Landschap gestart. 
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete 
uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige ondersteuning een netwerk/dorpswerkgroep van actieve bewoners te 
ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap in eigen leefomgeving draagt. Informatie: SLG 

Levend landschap Ede en Veldhuizen  
 

     
Impressie: Inspiratieavond Levend Landschap in Huis Kernhem 

https://landschapsbeheergelderland.nl/bewoners-buurt-ede-en-veldhuizen-bedenken-ideeen-voor-een-aantrekkelijker-landschap/
https://landschapsbeheergelderland.nl/bewoners-buurt-ede-en-veldhuizen-bedenken-ideeen-voor-een-aantrekkelijker-landschap/
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1.Kort dorpsproces: 

Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces dat in hun gemeente of dorp gaat plaatsvinden en 
om hen erbij te betrekken is op 26 februari jl. een start-/ideeënavond georganiseerd. 
Tijdens de ideeënavond zijn bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener landschap. 
Enkele van die ideeën zijn: onderhouden van de karakteristieke houtwallen, creëren van rust- en nestplaatsen voor 

dieren, onderzoek naar historische veldnamen, historische wandelverbinding anaf de Sysselt herstellen, project 
bomen voor koeien, creëren van bloemenlint en natuureducatie voor jeugd. Tijdens een tweede bijeenkomst op 11 
maart jl. hebben bewoners de ideeën verder uitgewerkt. Ook hebben zich die avond bewoners gemeld die de 
projecten willen trekken. 

 
2.Uitvoering: 
Voorafgaand aan de uitvoering vindt op 22 september 2020 het Uitvoeringsoverleg plaats. Voor dit overleg worden 
lokale partijen genodigd die relevant zijn voor de uitvoering (bijv. t.a.v. financiering, eigenaarschap, beheer) van de 

projecten. De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. Ieder idee/project heeft een trekker en een 
groepje bewoners dat enthousiast is over het idee en zich wil inzetten voor uitvoering. De gemeente en SLG bieden 
ondersteuning en advies. 
  

3.Zelfstandige vrijwilligers/werkgroep: 
Het streven is naar uitvoering van alle ideeën. Na verloop van tijd blijft er een vaste groep enthousiaste bewoners 
over die zich blijvend willen verbinden met het landschap. Zij zullen door SLG blijvend ondersteund worden als 
vrijwilligersgroep en in contact blijven met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid duurzaam 

gewaarborgd. 
 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Martijn Grievink / Projectleider 
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 Bijlage 10                                                
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
Heidebeheer Rijksvastgoedbedrijf afdeling Natuur, Landschap & Archeologie 
 

In een overleg voorafgaand een deze Buurtspraak hebben wij, i.v.m. het feit door Corona het RVB dit jaar niet 
aanwezig is op de Buurtspraak, onze vragen voorgelegd aan Steven van der Meulen adviseur Natuur, 
Landschap & Archeologie 
 
Beheer: 
Naar aanleiding van de rapportage over het heidebeheer op de Buurtspraak 2019 hebben wij afgelopen Buurtjaar het 
grootschalig onderhoud op de Eder Heide met grote belangstelling gevolgd. Het resultaat mag er zijn. De openheid van 
het heideterrein is enorm hersteld, een geweldig resultaat.  
 
Wel constateren wij nog veel ongewenste opgroei op de Ginkelse Heide met name bijvoorbeeld in de rand langs de 
Sysselt. Daarnaast baart de vergrassing met name ook op noordelijke kant van de Eder Heide ons zorgen. Waarbij 
uiteraard ook de stikstofproblematiek om de nodige aandacht vraagt bij het toekomstig beheer waarbij bekalking een 
mogelijke optie kan zijn. 
 
Op onze vragen ontvingen wij onderstaande reacties: 
 
Voortgang werkzaamheden Edese Heide: 
“De planning is dat de huidige werkzaamheden, het verwijderen van de opslag van bomen en struiken, op de Eder 
Heide in november van dit jaar geheel worden afgerond.  
 
Opgroei Ginkelse Heide: 
“In een volgende beheerperiode zal er aandacht zijn voor de opslag op de Ginkelse heide langs de bosrand Sysselt. 
Echter willen wij vanuit het RVB ook de variatie in de heide waarborgen en daarmee de diversiteit in natuurwaarden! Dit 
kan in houden dat een deel van de opslag maar ook opener plekken elkaar afwisselen, hiervoor is de variatie langs de 
bosrand er daarmee is (gradient) natuurlijk, ruimtelijk verloop van belang.” 
  
Vergrassing: 
“Dit geldt ook voor het tegengaan van de vergrassing op bepaalde delen van de beide heideterreinen ; het is niet perse 
een probleem dat er vergrassing i , zolang deze niet de overhand heeft (zie ook de doelstelling van de vereisten 
habitattypen vanuit het N2000 beheerplan). Er zal dus niet overal paarse heide aanwezig zijn. De natuur is ook gebaad 
bij meer variatie in de vegetatiestructuren. 
 
Bekalking: 
Of bekalking op de heide de beste methode zal zijn, daar zijn onze ecologen nog niet.  
  
Namens het Rijksvastgoedbedrijf  
Afd. Natuur, Landschap & Archeologie  
Steven van der Meulen 
 

Bijlage: 
Werkzaamheden RVB 2020, de donkerpaars gemarkeerde terreinen zullen in november worden afgerond. 
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