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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 18 september 2021 
Rijksvastgoedbedrijf sectie Natuur, afd. Expertise Centrum Techniek / Directie Vastgoedbeheer 

 

In onze Buurtspraak 2021 van 16 september hebben wij aan de geërfden en belangstellenden 
helaas moeten laten weten dat wij voorafgaand aan de bijeenkomst van het 
Rijksvastgoedbedrijf als terreineigenaar en beheer, ondanks onze herhaalde verzoeken, geen 
reactie hadden ontvangen voorafgaand een de Buurtspraak. Na een telefonisch contact met 
de Beheerder Veluwe ontvingen wij alsnog het verslag en de stand van zaken. 
 
Allereerst namens het Rijksvastgoedbedrijf van het Min. van BZK onze welgemeende excuses dat de 

communicatie niet vlekkeloos is verlopen en de gevraagde tekening nu pas verschijnt. Ik heb onze 

landelijk voorbereider bereid gevonden om gisteren alsnog een tekening te maken van het terrein. 

 

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd 2020/2021 zijn voornamelijk: 

. Prunus bestrijding in de open heideterreinen en bosgebieden 

. Vliegdenbestrijding in de open heideterreinen 

. In het hondenlosloopgebied prunusbestrijding en vliegden c.q. overige houtige opslag bestrijding. 

. Dunning van de spontane ontstane bosjes op de open terreinen in het achtergebied richting het Planken   

  Wambuis gebied van Natuurmonumenten 

 

De werkzaamheden die worden uitgevoerd 2021/2022: 

(gestart medio augustus 2021 zijn voornamelijk) 

. Prunus bestrijding in de open heideterreinen en bosgebieden 

. Vliegdenbestrijding in de open heideterreinen 

. In het bivakterrein bij het MOB-complex het dood hout verwijderen gelet het operationele karakter van 

  deze terreinen om de veiligheid van de militairen tijdens hun bivak te borgen. 

. Dunning van de spontane ontstane bosjes op de open terreinen in het achter gebied richting het  

  Planken Wambuis gebied van Natuurmonumenten. 

. i n het hondenlosloopgebied prunusbestrijding en vliegden c.q. overige houtige opslag bestrijding. 

 

Namens het Rijksvastgoed bedrijf sectie Natuur 

Dhr. A. (Arthur) Varkevisser 

Beheerder Veluwe 

 

Aanvulling: 

Aan dit verslag voegen wij als Buurtbestuur graag voor de beeldvorming een tweetal onderdelen toe die 

vanuit historisch perspectief in relatie staan tot de erfrechten van de Buurt verkregen bij de verkoop van 

de terreinen aan het ministerie van Oorlog in 1900. De terreinen behoren inmiddels toe aan het 

Rijksvastgoedbedrijf en zijn als oefenterreinen in gebruik bij het ministerie van Defensie. 

 

 

Bijlage 1: Terreintekening werkzaamheden Ederheide RVB 

Bijlage 2: Kreelsezand / MOB Complex Driesprong 
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Bijlage 1: Terreintekening werkzaamheden Ederheide RVB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Kreelsezand / MOB Complex Driesprong 
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Ederheide Kreelsezand:  

Met onderstaande uitsnede uit de tekening van het RVB wil ik u graag ook 

attent maken de op het feit dat de erfrechten van Buurt na de verkoop 

aan het ministerie van Oorlog in 1900 niet uitsluitend het heidegebied 

betroffen maar ook het huidige bosgebied ten noorden van de 

landbouwenclave, het voormalige Kreelsezand. Vanaf 1770 rukten 

zandverstuivingen ook hier sterk op: in 1840 was het ‘Kreelse Zand’ 

130 ha groot. Later nam begroeiing in de vorm van heide en bossen 

weer toe. Nu weer een als “bos” herkenbaar. 

  

   

MOB Complex Driesprong:  

Ook het gebied van het MOB (mobilisatiecomplex) ten noord oosten van de 

Driesprong ligt in het gebied. Voor dit gebied tekende burgemeester René 

Verhulst op 3 september jl. een overeenkomst voor samenwerking met de 

landmacht voor innovatie als nieuwe functie van dit terrein. Een 

ontwikkeling die nog altijd voortkomt uit het feit dat de Buurt haar 

gronden verkocht aan het Min. van oorlog. De Buurtgrens loop langs het 

hekwerk ten westen van het complex van de Driespong naar de Randweg. 

 

 

𝐃𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐧: 
Innovatie als nieuwe functie voor legerplaats Ede Driesprong. 

Gisteren deden de landmacht en de gemeente Ede de aftrap om samen 

innovatie bij maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Een deel van 

het defensieterrein Ede Driesprong wordt daarvoor een 

‘experimenteeromgeving’. Deze locatie gaat ondernemers en 

onderzoekers unieke mogelijkheden bieden om samen te innoveren. Zij 

kunnen gebruik maken van een fysieke ruimte om te experimenteren.  

Voor de landmacht is het noodzakelijk om voorop te blijven lopen in 

een snel veranderende wereld. De landmacht zet daarom in op innovatie, waarbij zij de kracht van het bedrijfsleven 

en onderwijsinstellingen wil inzetten. Voor een groot aantal vraagstukken, zoals verduurzaming, circulariteit en 

voedselvoorziening, bouwt de Landmacht aan een landelijk dekkend innovatiesysteem. De locatie in Ede, ook wel het 

FieldLab SmartBase genoemd, is daar een belangrijk 

onderdeel van.  

 

Bron tekst en foto’s: Facebook René Verhulst 040921 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


