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Verslag Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen 2020-2021 
 

Levend Landschap: 
Als ambassadeur Levend Landschap Ede en Veldhuizen is de Buurt nauw betrokken bij natuur 
gerelateerde projecten in en om Ede-dorp en Veldhuizen. In samenwerking met de Gemeente Ede 
en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteund de Buurt als projectcoördinator 
projecten. Projecten als Natuuropschoondag, Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede en wijkgerichte 
Levend Landschap projecten. 
 
Om u als geërfden over de voortgang van projecten te informeren maar ook om uw betrokkenheid en 
mogelijke ondersteuning hierbij te krijgen doen wij jaarlijks op de Buurtspraak verslag van de 
activiteiten die er hebben plaats gevonden. Bij de meeste projecten speelde ook dat door Corona 
maatregelen veel fysieke activiteiten dit jaar niet konden plaats vinden.  

Cursus Edese Landschappen: 
In het kader van Levend Landschap projecten werd er in het 2e 
kwartaal van dit jaar een cursus aangeboden over het ontstaan, 
beheer en onderhoud van Landschappen rondom Ede. Deze 
cultuurlandschappen bepalen een belangrijk deel van onze 
aantrekkelijke woonomgeving. Om meer aandacht en betrokkenheid te 
creëren werd deze online cursus door SLG voorbereid.  
Onderstaande elementen werden op de diverse avonden behandeld. 

o 1e avond: Ontstaansgeschiedenis van de Edese landschappen 
o 2e avond: Aanleg, onderhoud en beheer landschappelijke beplanting 
o 3e avond: Landschap en ecologie 
o 4e avond: De Levende Tuin 
o 5e avond: Vragenuurtje  

Aan de cursus werd in Ede door ruim 140 mensen deel genomen. Ruim 50 hiervan hebben kenbaar 
gemaakt om eventueel ook benaderd te kunnen worden om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de 
Natuurwerkgroep. Via onderstaande link vind u meer informatie over deze cursus. De diverse 
cursusavonden kunt u eveneens terugzien via de aangegeven YouTube link op de website. 
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alles-over-edese-landschappen/ 

Op de 2e online cursusavond werd door één van de werkgroepleden van de Edese groep een bijdrage 
geleverd aan deze sessie. Hierbij werd de achtergrond van de groep en de doelstelling hierbij van de 
Buurt in het kader van Levend Landschap uitgelegd. Waarbij de (kleinschalige) ondersteuning bij het in 
stand houden van het oude cultuurlandschap met heide, bos, houtwallen en landbouwenclaves werd 
benadrukt. Zo wordt met name het heidelandschap alom gewaardeerd om zijn weidsheid en ecologie. 
Echter, als we de heide aan zijn lot overlaten wordt het tenslotte bos.  

Natuuropschoondag 2020: 
Deze jaarlijks terugkerende activiteit om één dag in de maand oktober met de hoogste 
klassen van het basisonderwijs de heide te ontdoen van ongewenste opgroei maar ook om 
de kinderen en stukje natuurbeleving te geven, omlijst met allerlei (natuur)gerelateerde 
activiteiten, kon niet plaatsvinden.  

 

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alles-over-edese-landschappen/
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Gezien de lange tijd van voorbereiding en de onzekerheid over de situatie in oktober 2021 hebben wij 
deze dag ook al in een vroeg stadium uit de agenda geschrapt. Hierbij speelde ook het mogelijke 
besmettingsrisico voor de ruim 80 vrijwillige begeleiders een belangrijke rol. Daarnaast achten wij de 
kans dat de scholen alweer zo ver zouden zijn om zich hiervoor aan te melden dit jaar klein. Dus in 2021 
helaas geen Natuuropschoondag.  
 

Natuurwerkgroep Bos & Heide: 
Ook bij dit project werden de werkzaamheden i.v.m. Corona helaas al in het voorjaar van 2020 weer stil 
gelegd. In oktober werd nog even gedacht aan een herstart maar ook dat bleek helaas niet mogelijk door 
nieuwe overheidsmaatregelen. De activiteiten voor vrijwilligers werden zowel vanuit de gemeente Ede 
als SLG niet langer ondersteund en kon de groep niet verder met haar activiteiten. In deze periode 
werden er door de coördinatoren, als eerste aanspreekpunt van de groepsleden, geen contacten 
onderhouden om het gevoel van betrokkenheid te blijven motiveren.  
 

Ondanks dat in augustus 2021 de ondersteuning bij het vrijwilligerswerk door de gemeente Ede nog niet 
werd vrijgegeven hebben de coördinatoren het initiatief genomen een voorzichtige start te maken met 
het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. Omdat het Natuurcentrum op het vroege moment van 
de start van de werkzaamheden nog niet beschikbaar is moest worden gezocht naar een andere optie 
voor het bergen van het gereedschap en als ruimte om samen te komen. Deze werd door hen gevonden 
bij de loods en de kantine van het bosgroep van de gemeente bij de oude Houtwerf aan de 
Heidebloemallee.  
 

Op 27 augustus werd met een kleine ploeg van 6 
vrijwilligers, een aantal trouwe vrijwilligers had 
afgezegd vanwege privé omstandigheden of 
vakantie, de draad weer opgepakt onder de nog 
steeds geldende Corona maatregelen tijdens de 
werkzaamheden. Er werd een start gemaakt op een 
mooi heideveld met veel jonge dennen op de Zd. 
Ginkel in de buurt van de Wijdeveldweg om weer 
wat eelt op de handen te kweken. De volgende 
uitdaging ligt in het schoonmaken van het beekdal 
op de Zd.Ginkel, wat is dichtgegroeid met dennen 
van 2 mtr. en hoger, om daar weer plaats te geven 
aan de her-groei van de heide.  

 

> Coördinatoren Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede /  Ger Barbiers & Anton Kraaij 
 

 

Foto’s 1e werkdag 2021 Natuurwerkgroep op de Zd. Ginkel voor en na de geleverde inspanningen: Foto’s Bert Emmerik 

Zodra de Corona maatregelen weer verder worden versoepeld kan ook de ondersteuning vanuit de 
gemeente weer worden geoptimaliseerd. Dan wordt ook de begeleiding weer makkelijker en is de 
schaftkeet met o.a. voldoende gereedschap in de nabijheid van het werkterrein weer beschikbaar. In 
overleg met SLG, gemeente Ede en coördinatoren van de Natuurwerkgroep zullen wij een (her)start 
kunnen maken met  een wervingsactie om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 
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Levend Landschap projecten: 
Op de Buurtspraak 2020 konden wij u voor het eerst deelgenoot maken van de uitgangspunten en doelen 
met de start als ambassadeur van het Levend Landschap project Buurt Ede en Veldhuizen. Helaas heeft 
de wervings-communicatie voor de inspiratie avonden voor dit project niet het gewenste resultaat 
gehad. Toch zijn er in wel een aantal initiatieven naar voren gekomen. Bij het “uitvoeringsoverleg” op 
22 september 2020 zijn deze projectplannen besproken t.a.v. financiering, eigenaarschap, beheer enz. 
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.  
 
Voor onderstaande ideeën/activiteiten was er een projectformulier en eventueel een vertegenwoordiger 
of afgevaardigde aanwezig op het startoverleg voor toelichting en overleg van deze plannen. 
- Beheer en herstel oude historische graven op de begraafplaats Ede* 
- Bloemrijke bermen en tuinen* 
- Historische wegen als Hessenwegen, Koningswegen en oude verbindingswegen zichtbaar maken** 
- Vergroening gebieden rond de voormalige Elias Beekman kazerne* 
- Informatie Historische Joods Kerkhof Maandereind zichtbaar maken 
- Onderhoud van groenstroken en benomen van de oude Veldnamen in Kernhem** 
- Vergoenen en aandacht voor biodiversiteit en hittestress op Maurits Noord 
- Beheer en herstel van de oude wandelverbinding Sysseltselaan* 
- Zichtbaarheid door plaatsen van een herinneringsmonument Vluchtoord Ede* 
- Herstel, beheer en onderhoud Zwarte Laantje. 
 
Het streven is naar uitvoering van alle ideeën. Bij het project overleg waren helaas niet alle partijen 
aanwezig dus kon daar ook niet over worden gesproken. Een aantal plannen maken in de basis al 
onderdeel uit van lopende projecten of projectplannen binnen de gemeente. Hiervoor kan contact 
worden gelegd met de projectuitvoerders (*Bloemrijke bermen / Elias Beekman / Sijsseltselaan / Oude 
graven en Vluchtoord).  
Andere indieners moesten nog een enthousiaste groep vormen die zich blijvend willen verbinden met het 
project (**Historische wegen en Kernhem). Zij zullen dan door SLG blijvend ondersteund worden als 
vrijwilligersgroep en in contact blijven met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid 
duurzaam gewaarborgd.  
 
Een aantal projecten zijn mede door Corona ook min of meer tot stilstand gekomen of zelfs niet 
opgestart. Met het project Maurits Noord werd voortvarend aan de slag gegaan. Wat niet direct 
vlekkeloos verliep door tegenstand i.v.m. o.a. inrichtingsontwerpen Kazerneterrein en financiering. 
Inmiddels zit er wel schot in dit project in de hoop ook alle wensen/ideeën op termijn te kunnen 
realiseren. Het bewoners project Zwarte Laantje, waar ook de buurt haar historisch belang heeft, wilde 
in aanvang niet echt vlotten. Mede door verschil van inzicht qua mogelijkheden die door de bewoners 
kunnen worden ingezet en de inzet van de gemeente. Aangezien het laantje ook is opgenomen in het 
Groenbeleidsplan 2020 van de gemeente zullen er eerst concrete afspraken moeten komen over herstel, 
beheer en onderhoud alvorens de betrokkenheid van de bewoners een rol kan gaan spelen. Op 16 
september, dus vandaag na de Buurtspraak, vind hier een overleg overplaats tussen gemeente en 
projectgroep. 
 
Als projectambassadeur houden wij de lopende projecten kritisch in de gaten en proberen wij daar waar 
mogelijk de partijen samen te brengen om tot oplossingen te komen. Corona maakte voortgang lastig 
maar wij gaan voor het meest haalbare om deze mooie projecten ook te kunnen verwezenlijken. Het 
gaat hier in de basis om  het uitgangpunt Burgerparticipatie, het samen doen zoals dit eeuwen lang ook 
de basis was voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de buurt. 
 
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-buurt-ede-en-veldhuizen/ 
 

Ede, 16 september 2021 
Namens het Buurtbestuur 
Geen Broere / Buurtrichter 
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