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       CONCEPT             Buurt Ede en Veldhuizen       
317e Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen 
Gehouden op donderdag 16 september 2021  -  Aanvang 10.00 uur 
Locatie: Oude Kerk, Grotestraat 58, 6711 AN Ede 
 

Thema: ‘Toekomst der Buirschap en hare Buirspreacke’ 

 

1. Opening 317
e 
Buurtspraak door Buurtrichter Geen Broere  

Buurtrichter Geen Broere heet alle geërfden en belangstellenden van harte welkom in de Oude Kerk van 

Ede. Het is de 317e Buurtspraak(sinds 1596) in de 425 jaar waarvan de notulen zijn opgetekend. Hij 

vertelt als inleiding het volgende:  

Gisteravond op 15 september stond Buurtmeester Ruud Dijkman voor de deur.  Hij bracht iets speciaals 

en dat gaf het idee om de link naar Prinsjesdag te maken. Niet dikwijls zijn we als buurtspraak eerder 

als Prinsjesdag dat is bijzonder en als de dan Wikipedia raadplegen vinden we wat Prinsjesdag inhoudt 

en dan lezen we vrij vertaald: 

De 3e donderdag van september wordt in Ede Buurtspraakdag 

genoemd. De Buurtrichter spreekt dan in de bijeenkomst van 

geërfden de jaarlijkse inleiding uit. Daarin geeft hij verslag 

van het beheer en uitvoering van de taken van de buurt. 

Tegelijkertijd worden er op die dag de stukken voor de 

Buurtspraak aangeboden.  

En dus zegt Broere; nu verwacht ik ook de stukken. Hierop 

komt Ruud Dijkman naar de tafel met een houten koffertje. Op 

de buitenkant staat: ‘Buurtspraak, derde donderdag in 

september’. Heel speciaal ons eigen Buurtkoffertje. De 

Buurtrichter opent het koffertje en haalt de stukken voor de Buurtspraak eruit. Hij merkt op dat het 

gezien de hoeveelheid bijna een miljoenennota is. 

Na deze extra inleiding heet de Buurtrichter nogmaals allen welkom op de jaarlijkse traditie van de 

Buurtspraak. Omdat deze Buurtspraak ook live te volgen is via de website van de Kerkomroep Oude Kerk 

heet de Buurtrichter ook eventuele luisteraars of kijkers van harte welkom. De buurtrichter vindt het 

jammer dat het ook dit jaar wederom een Buurtspraak is onder de nog geldende Corona beperkingen. 

Met genoegen stelt hij vast dat er toch ruime belangstelling is voor het bijwonen van deze Buurtspraak. 

De Buurtrichter wijst er op dat hij al voor de 10e keer het welkom uitspreekt. Hij benadrukt dat het een 

periode was, waarin hij met veel energie en inzet, mét bestuur en anderen, trachtte de Buurt weer hét 

gezicht te geven in Ede en daarbuiten, die het als instituut in deze moderne samenleving verdient. Als 

een rode draad zal de Buurtrichter in deze Buurtspraak het thema ‘Toekomst der Buirschap en hare 

Buirspreacke’ gebruiken.  

In het bijzonder heet Geen Broere burgemeester René Verhulst en wethouder Hester Veltman-Kamp 

welkom als vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente. Volgens de Buurtrichter is het een wonder 

dat we hier toch bij elkaar zijn. Pas na de voorlaatste RIVM update van medio augustus en na overleg 

met burgemeester Verhulst kon worden gestart met het voorbereiden van deze Buurtspraak. Opnieuw 

op de historische vergaderplek en onder het luidklokje van de Buurt.  
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Om het aantal bewegingen tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk te beperken is de opzet van de 

Buurtspraak daarop aangepast. Waardoor er weinig sprekers zullen zijn. Qua opzet bevat het 1e deel 

onderwerpen in relatie tot de Buurt en haar Buurtspraak  en in het 2e deel het verslag van het beheer 

en voortgang van de Buurtactiviteiten. 

Om het aantal bewegingen tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk te beperken is de opzet van de 

Buurtspraak daarop aangepast. Waardoor er weinig sprekers zullen zijn. Qua opzet bevat het 1e deel 

onderwerpen in relatie tot de Buurt en haar Buurtspraak  en in het 2e deel het verslag van het beheer en 

voortgang van de Buurtactiviteiten. 

Buurtbestuur: 

 

Na deze inleiding doet de voorzitter een voorstelrondje van het Buurtbestuur plaatsgenomen in “koor” 

van de kerk, van linksnaar rechts (zie foto): 

- Klaas Santing, Buurtschrijver 

- Aad Wissink, Buurtmeester voor Ede  
- Benny van Dasselaar, Buurtscheuter 

- Ruud Dijkman, Buurtmeester voor Ede  

    De administrerend Buurtmeester Ed van Remmen is verhinderd door vakantie en tevens aftredend. Aan 

het Buurtbestuur zijn toegevoegd als “Webmeesters” Bert Verwoerd (verhinderd om persoonlijke 

redenen) en Filip van Dijk.  

 
De Buurtrichter wijst er op dat er tijdens deze bijeenkomst foto’s en opnamen worden gemaakt. door 

geërfde en fotograaf Bert Vos. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor publicaties over de Buurt en 

Buurtspraak in documenten, op de website en in openbare media. 

 

Hierna opent de Buurtrichter 317e Buurtspraak met een hoorbare tik van de Richterhamer. 

2. Inleiding door Buurtrichter Geen Broere.  
- Toekomst der Buirschap en hare Buirspracke. Deze titel is ontleent aan de tekst op de omslag van 

het oudste en eerste notulenboek uit 1596. (Bijlage1) 
- ‘Gemeenschappen: De vergeten schat’.   
Rinske den Hertog Student Filosofie/fractie assistent van de CU Staten Gelderland zou het inleiden. 
Helaas heeft zij tot haar spijt moeten aangeven om persoonlijke redenen vandaag NIET aanwezig te 
kunnen zijn. Ondanks haar afwezigheid wil de Buurtrichter toch haar bevindingen met de aanwezigen 
delen. Omdat het met de buurt als gemeenschap raakvlakken heeft. Raakvlakken die voortkomen uit 
gemaakte negen maatschappelijke trends.  
 
De Buurtrichter citeert uit haar essay in grote lijnen het volgende:   
Ook de buurten schreven wetten en regels voor binnen de gemeenschap. Toch bleef de dialoog met 
elkaar in de vorm van buurtspraken bestaan. Het gemeen belang en gezamenlijke verantwoordelijkheid  

waren  de belangrijkste uitgangspunten. (Bijlage2) 
 

3. Toespraak door René Verhulst, burgemeester gemeente Ede. (Bijlage3) 
Vervolgens geeft de Buurtrichter het woord aan René Verhulst, burgemeester Ede.  
(Deze toespraak hebben wij in een apart document als bijlage bij dit verslag opgenomen.)   
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De Buurtrichter bedankt de burgemeester voor zijn bijdrage. Hij voegt eraan toe dat Verhulst sprak over 

leden van de buurt. Maar we hebben geen leden en geen contributie dus altijd zijn er geldzorgen. Dus 

roept de Buurtrichter allen op ook in financiële zin te ondersteunen.  

4. Enige kanttekeningen bij  het boek ‘De Grijze Toren’ door de Buurtrichter.  
- ‘De grijze toren, duizend jaar geschiedenis van de buurt Ede en Veldhuizen.’  
De Buurtrichter toont het boek wat ook op de website van de Buurt staat. We zouden het graag 
herschrijven maar dit is een lastig verhaal. Financiën en inzet/ondersteuning zijn hiervoor nodig.  
 

Het vergeten verhaal van Ede J. de Mildt: (Bijlage4) 
De voorkant van het boek, een ontwerp van J. de Mildt, valt op. Webmeester 
Bert Verwoerd attendeerde de Buurtrichter op de achtergrond hiervan. Het 
brengt de Buurtrichter bij “Het vergeten verhalen van Ede” en de relatie die 
het heeft met geërfde Derk Perenboom en de omslag van de Grijze toren, het 
boek over de geschiedenis van de Buurt. Een verhaal waarin veel van deze 
onderdelen samenkomen.  
 

- Rond de Grijze Toren, over het orgel van de Oude kerk te Ede. (Bijlage5) 
De Oude Kerk van Ede beschikt sinds 1845 over een pijporgel. De relatie van de Buurt met dit orgel begint 
voor de Buurt op de Buurtspraak van 1842. Hetgeen in “Rond de grijze toren” werd beschreven. 
 
De Buurtrichter geeft aan dat de documenten met de bovenstaande onderwerpen op de website als 
“Sporen van de Buurt” zullen worden geplaatst. Wie wil kan het daar rustig nalezen.  

 
5. Orgel-intermezzo door Berend van Steenbeek: 
Er klinkt een mooi stuk orgelspel dat door de aanwezigen met applaus 
wordt beloond. De Buurtrichter bedankt Berend voor de 
indrukwekkende orgelklanken. Als koster is Berend ook onze steun en 
toeverlaat geweest bij de voorbereidingen in het gebruik van deze 
locatie.  
 
Met dit intermezzo zijn we aan het einde gekomen van het 1e deel 
van deze Buurtspraak. De buurtrichter bedankt  René Verhulst en 
Hester Veltman voor hun aanwezigheid. Ze hebben aangegeven door 
een volle agenda deze bijeenkomst nu te verlaten. De Buurtrichter 
zegt verder te gaan met de Buurt en er het beste van te maken voor 
de toekomst. 

 
 

Deel 2: Buurtspraak 2021 
 
Traditie getrouw gaat de richter nu over naar het 2e gedeelte van de Buurtspraak voor verslag 
van beheer en voortgang van de activiteiten van de buurt. Door het gebruiken van de 
Richtershamer wordt dit beleidsgedeelte geopend.  
 
Voortgang activiteiten en verantwoording door het buurtbestuur: 
Vanwege  Corona omstandigheden is het helaas wederom een  Buurtspraak zonder inspraak! 
Zonder PowerPoint ondersteuning en met slechts één spreker: de Buurtrichter! Vooraf hebben 
de aanwezigen de mogelijkheid gekregen om, via de op de website geplaatste documenten, op 
alle onderdelen met vragen of opmerkingen te reageren. Van deze mogelijkheid is door 
niemand  gebruikt gemaakt!  
Wanneer er wordt gestemd, dan gebeurt dit door handopsteken met VOOR of TEGEN waarna de 
Buurtrichter het besluit zal accorderen. Het stemrecht geldt alleen voor de aanwezige 
geërfden. Dit staat zo beschreven in reglement van de Buurt. 

Vervolgens doet de Buurtrichter deze statutaire mededeling: 
De oproep voor deze buurtspraak heeft conform artikel 6 van buurtreglement via diverse 
plaatsingen op o.a. via digitale media, onze website en sociale media plaatsgevonden. 
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Daarnaast rechtstreeks per mail aan de ons bekende geregistreerde geërfden en 
belangstellenden (350x). Daarmee heeft deze oproep conform het Buurtreglement plaats 
gevonden zodat in de Buurtspraak ook rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 
De Buurtrichter betreurt het te moeten constateren dat dit jaar Ede stad als fysieke krant geen 
aandacht heeft gegeven aan dit voor Ede historische gebeuren. 
 

6.  Vaststellen verslag Buurtspraak 17 september 2020: 
De aanwezigen hebben van het concept kennis van kunnen nemen via de website. De bijlagen behorend 
bij het verslag werden ook hier gepubliceerd. Het verslag wordt unaniem door handopsteken 
goedgekeurd. 

 
7. Mededelingen/ Ingekomen en uitgegane stukken: 
Voor deze Buurtspraak zijn er geen specifieke stukken ingekomen. Wel zijn er van 7 geërfden afmeldingen 
ontvangen. Afgelopen jaar hebben  wij op onze website 30 nieuwe aanmeldingen voor registratie als 
geërfde ontvangen. De buurtrichter heet deze geërfden indien aanwezig hartelijk welkom met deze 1e 
kennismaking. 
De buurtrichter doet enige mededelingen: 
a) Over een mail in juni ontvangen van geërfde Van Waaldijk die zich wederom in Ede heeft gevestigd. 
Na een korte mailwisseling gaf hij aan, al eerder, in 1999, een lezing te hebben gegeven over de 
eigendommen in het Maalbos, oftewel het Edese Bos. Deze lezing, hoewel door Buurtrichter Versteeg 
verzocht werd om deze te publiceren, bevindt zich helaas niet in ons archief. De heer Van Waaldijk is 
ook betrokken geweest bij het tekenen van de Kadastrale Atlas Ede 1832 met name Ede -Dorp. Wij hebben 
de heer Van Waaldijk gevraagd of hij de lezing mogelijk alsnog kan aanleveren omdat het interessante 
informatie verschaft.   
b) Door de Corona omstandigheden hebben de mensen geen GEEN presentielijst kunnen invullen voor het 

vastleggen van de bij stemmingen  noodzakelijke aanwezigheid. Graag maken wij gebruik van de door de 
geërfden ingevulde aanwezigheidsverklaring. Mocht er mensen bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij 
hen ons dit per mail alsnog te laten weten. 
c)  Ook dit jaar weer werden volgens traditie de klokken van de kerk tot oproep van de Buurtspraak 
geluid door Dennis Lam. 
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8. Toelichting buurtactiviteiten 2020/2021: (Bijlage6) 
De activiteiten van de Buurt stonden het gehele jaar net als de hele maatschappij onder 
druk van Corona. Het online gepubliceerde Jaarverslag laat echter zien dat wij niet stil 
hebben gezeten.  Met veel mailverkeer, zoom- en teamsessies konden wij  activiteiten 
ontplooien.  
De Buurtrichter noemt een aantal op:  
-Langs de grenzen van de Buurt: Onder deze naam 
werd heerlijk gekeken naar de optie om een route te 
creëren vanaf de Buursteeg (Het Fort aan de 
Buursteeg) langs de noordgrens van de Buurt die 
vooralsnog eindigde op het Kazerneterrein ter 
hoogte van de Smederij. Met veel foto’s lijkt dit een 
interessant project om bij beschikbaarheid van 
ondersteuning verder uit te werken. Dit als een 
fietsroute of wandelroute.(Inzet geeërfden) 
-Transcriberen Buurtboeken: Na een oproep voor 
ondersteuning kon met een aantal geërfden worden 
gestart met het omzetten van handgeschreven 
verslagen van de Buurtspraken 1942 tot 1973. Dit 
werd begeleid door geërfde Rini Weijman. Zo werd 
er een begin gemaakt met  betere toegankelijkheid 
van 5e en 6e Buurtboek over de periode 1902-1992 met zoekfuncties. Tevens maken we het 
7e Buurtboek 1993-2011 digitaal beschikbaar. Wat dan nog rest is de reeds getransfereerde 
Buurtboeken van 1596-1901 omzetten in een toegankelijk document. Een enorme klus waar 
we graag extra handjes voor willen gebruiken om dit te realiseren. 
-Foto’s Buurtspraken: Ook kijken we bij de foto’s van Buurtspraken in het gemeentearchief 
en het archief van Oud Ede naar de omschrijving. De juistheid van de omschrijving  is soms 
ver te zoeken. Ook wordt gekeken of foto’s kunnen worden toegevoegd aan de 
getranscribeerde Buurtspraken om het Buurtboek levendiger te maken. Ook de foto’s 
moeten op hun juistheid worden beoordeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buurtspraak 16-09-2021 Pagina 6 

- Gebrandschilderd raam Technische School aan de Amsterdamse weg:  (Bijlage7) 
Als je de Buurtboeken doorwerkt, kom je ook onbekende acties van de Buurt tegen. Zo ook 
dit raam dat werd aangeboden door de Buurt bij de opening van de Technische School aan 
de Amsterdamseweg in 1952. De school is inmiddels afgebroken maar waar is het raam? Na 
onderzoek blijkt het bewaard te zijn en in de entree van het huidige Streek College aan de 
Zandlaan te zijn aangebracht. Daar kunt u het bewonderen. (Sporen van de Buurt) 
- Het Knuppeltje: Dan komt de onverwachte vraag “Weet u dan ook waar het Knuppeltje is 
gebleven”? Het Knuppeltje…. Het bleek hierbij te gaan om het beeldje dat altijd op het 
voorterrein van de school stond, turend in de verte. Ook dat kwamen we op het spoor. Het 
bleek aanwezig in het depot van de gemeente. Voor zover wij nu weten is wethouder 
Veltman in overleg met partijen bezig om het te herplaatsen. Wij volgen voortgang hiervan. 
- Relatiesysteem: Verder werken we met geërfde Jos Groen aan het optimaliseren van ons 
geërfden-, belangstellenden  en relatiesysteem om zo ook beter projectmatig te kunnen 
informeren over eventuele projecten. 
- Multimediaproject: Met studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is aan een 
studieopdracht gewerkt voor een multimediaproject met als uitgangsount “sporen van de 
Buurt”. Voor ons en de studenten een interessant project om naar kansen en mogelijkheden 
te kijken op basis van onze historische “Buurtsporen”. 
- En verder: zijn bij diverse gemeentelijke projecten en visies betrokken vanuit onze 
historische achtergrond. De Buurt is ook in het afgelopen jaar op vele fronten actief geweest 
op basis van haar historische roots maar ook bij projecten van deze tijd. Altijd op zoek naar 
de verbinding tussen verleden en heden in relatie met geërfden en participatie. 

 
9. Verslag financieel beheer 2020/2021: (Bijlage8)   
Het is opgesteld door onze administrerend Buurtmeester Ed van Remmen. De liquiditeit van 
de Buurt staat er, mede door verminderde uitgaven ten gevolge van Corona, goed voor en 
steeg met ruim €2.100,= . Van het banksaldo van € 6.300,= is € 3.600 gelabeld aan projecten 
waardoor er slechts” €2.700,= direct besteedbaar is.  Er blijft derhalve weinig financiële 
ruimte om activiteiten op te pakken waarbij wij financieel ondersteuning moeten bieden.  
 

De Buurtrichter vertelt over het kasboek het volgende. Zover de geschiedenis van de Buurt 
teruggaat, werd er een handmatig kasboek bijgehouden. Dat doen wij, naast de digitale 
vastleggen, nog altijd. Dus dubbele verslaglegging. Dit handmatige kasboek ligt altijd ter 
inzage op de Buurtspraak. Maar er wordt  nauwelijks gebruik van gemaakt. Wel wordt het 
afgetekend bij de controle van de kascommissie. Het buurtbestuur stelt voor om met de 
afsluiting van dit Buurtjaar te stoppen met dit handmatige kasboek en over te gaan op alleen 
digitale verslaglegging. De schrijver wordt gevraagd de stemmen te tellen. De meerderheid 
is voor. Omdat er vragen worden gesteld nemen we dit  mee en besluiten het volgend jaar 
definitief.  
 

Iemand van de kascommissie, dhr Weiland stelt dat het niet als zodanig geagendeerd was 
op de agenda. Daarom kan het formeel niet in behandeling worden genomen. De 
Buurtrichter zegt toe het terug te nemen naar het Bestuur. Hij stelt voor dit onderwerp bij 
de volgende Buurtspraak opnieuw op de agenda te plaatsen. Men gaat ermee akkoord.  
 

9a Kascommissie 2020/2021( Dhr. J. Weijland en dhr. R. Landman) 
Op 7 september heeft de kascommissie bestaande uit de geërfden, Johan Weijland en Ruben 
Landman een controle uitgevoerd op de financiële bescheiden over het boekjaar 2020/2021. 
Ze hebben de bescheiden gezien, gecontroleerd en akkoord bevonden en hiervoor een 
verklaring ondertekend. De Buurtrichter vraagt Johan en Ruben zich voor te stellen door te 
gaan staan. De kascommissie wordt bedankt voor de controle. Het verslag wordt 
goedgekeurd. De Buurtrichter vraagt of de aanwezigen het bestuur willen dechargeren  voor 
hun gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat er unaniem door handopsteken mee 
akkoord.  
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9b. Wat zijn de inkomsten van de Buurt?   
De Buurt is geen vereniging of stichting en ontvangt dan ook geen contributies. Om onze 
kosten te dekken en activiteiten te ontplooien zijn wij afhankelijk van giften, donaties en 
enkele  subsidies.  Wij ontvingen van 12 geërfden een donatie of een gift in totaal voor € 
285,- .  De inhoud van de  buurtbus bij de ingang van de kerk,  bedroeg v € 88,- ;een stijging 
van 40% ,een aanzienlijke verbetering t.o.v. eerdere jaren. De Richter beveelt een  gift in 
de buurtbus bij het verlaten van de kerk van harte aan.  
‘Draagt u de Buurt ook financieel een warm hart toe…..?’ De Buurtrichter wijst ook nog 
op het donatieformulier op de website om de Buurt actief te ondersteunen. 

9c. Benoeming nieuwe kascommissie: 

De  benoeming in de kascommissie bestrijkt een periode van twee jaar. Dit jaar is  de termijn 
voor Johan Weijland afgelopen. Als vervanger heeft geërfde Arie de Leeuw zich voorgaand 
aan deze bijeenkomst reeds aangemeld. De heer de Leeuw heeft ook de kascontrole in de 
jaren 2019 en 2020 reeds gedaan. Vandaag is hij helaas verhinderd. Hij zal samen met Ruben 
Landman, die dit weer heeft toegezegd, de kascommissie 2021/2022 vormen.  
 
10.  “Benoeming & Rooster van aftreden van het Bestuur: (Bijlage9) 
 Het Buurtbestuur kent dit jaar vier functies waarvoor de Richter aandacht vraagt. Deze 
aandachtspunten zijn reeds vooraf aan de aanwezigen  bekend gemaakt. 

- Herbenoeming Buurtmeester Ruud Dijkman 

Na een interim periode van één jaar en het ontbreken van een opvolger stelt het 
Buurtbestuur voor deze benoeming voor een nieuwe termijn van 6 jaar te accorderen. De 
aanwezigen gaan ermee akkoord. De Buurtrichter feliciteert Ruud Dijkman met de nieuwe 
benoeming. Hij heeft wel aangegeven dat zodra er een opvolger is, hij zijn functie weer ter 
beschikbaar stelt. 
- Administrerend Buurtmeester: Vacante functie  
Op deze Buurtspraak wordt deze essentiële functie vacant. Het buurtbestuur roept geërfden 
op zich te melden als kandidaat.  Het kan toch niet zo zijn dat wij na eeuwen lang besturen 
thans niet meer kunnen voorzien in  deze combinatie functie! In verband met het niet 
voorzien in deze vacature heeft het bestuur een tijdelijk besluit voorbereid voor de 
overdracht van de financiële administratie aan de Buurtscheuter Benny van Dasselaar. Hij 
zal daarmee fungeren  als interim administrerend Buurtmeester. Formeel moet het besluit 
van het Bestuur aan de aanwezigen worden voorgelegd. De aanwezigen gaan unaniem met 
de noodoplossing akkoord.  
- Een nieuwe functie  Financieel meester?: 
Dit punt is op voorhand en ook niet aangekondigd. De Buurtrichter vraagt namens het 
bestuur of de aanwezigen ermee akkoord gaan om de functie van administrerend 
Buurtmeester eventueel te splitsen. In een functie van Buurtmeester zodat wij over 4 
Buurtmeesters kunnen beschikken. En daarnaast, net als de schrijver en de scheuter, een 
financieel beheerder aan het bestuur toe te voegen. Echter als wij dit gaan besluiten dan is 
een aanpassing van het Buurtreglement noodzakelijk. De Buurtrichter vraagt de geërfden of 
ze in principe akkoord zou zijn met het aanstellen ervan. Zo ja  dan gaan dat we dit als 
Bestuur verder uitwerken.   
De aanwezigen gaan unaniem ermee akkoord. We kunnen dit gaan uitwerken wanneer zich 
een kandidaat aanmeldt die uitsluitend de financiële administratie wil gaan doen.  
Dan is nog steeds het Buurtbestuur niet compleet, want we zoeken ook nog: 
- Minimaal twee Buurtmeesters liefst als vertegenwoordigers uit Veldhuizen. 
- Projectondersteuners of medewerkers om het besuur bij taken te ondersteunen. 
De Buurtrichter doet een dringend beroep op de geërfden zich hiervoor in te zetten. 
 
-Buurtrichter: Wie wordt de buurtrichter van de toekomst? De Buurtrichter zegt: ‘In 2022 
heb ik deze functie 10 jaar bekleed en 11 Buurtspraken voorgezeten. Dus tijd om aandacht 
te vragen voor het vinden van een opvolger. Het is een prachtige functie waarin nog veel te 
bereiken is om de Buurt op de toekomst voor te bereiden. Een netwerker die kansen ziet 
om te werken aan de uitgangspunten van de toekomstvisie: Cultuurhistorie in een moderne 
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samenleving en hoe gaan we daarmee om? De richter geeft aan: Ik ben nog niet weg maar 
wil wel zorgen dat de Buurt in goede handen achterblijft.’  
 

Wat wordt de toekomstvisie van de Buurt?   
Het invullen ervan zal mede bepalen op welke terreinen de bestuurders zich in de toekomst 
gaan richten. Wat is de rol van de Buurt in onze huidige samenleving? Waar moeten we 
afscheid van nemen? Zodra Corona het toelaat wil het Bestuur graag met de geërfden 
daarover in gesprek. Om de toekomst van de Buurt in kaart te brengen. Hoe nu verder? 
Natuurlijk mag men nu al ideeën bij het Bestuur aanleveren.  
 
11. Verslag  beheer Buurtbos: (Bijlage10) 
Buurtscheuter Benny van Dasselaar heeft een uitgebreid verslag opgesteld als 
verantwoording en informatie over het gevoerde beheer over het Buurtbos op drie 
onderdelen: 
- Onderhoud en instandhouding 
- Toezicht en Handhaving 
- Jachtgenot 
 
De algemene conclusie: Het gaat goed met het bos, voldoende regen in het groeiseizoen 
2021 zorgt voor herstel van het neerslagtekort en komt verjonging ten goede. Voor het bos 
hebben wij het certificaat Particulier Natuurbeheer waarvoor de Buurtscheuter de subsidie 
heeft verkregen. Hiervoor dient het bos ook opengesteld te zijn voor wandelaars. U gaat 
daar ook hopelijk graag een wandeling maken. In verband met de toegenomen druk op de 
natuur heeft de Buurtscheuter de toegangsborden qua inhoud vervangen met verscherpte 
regels  Voor het toezicht wordt samengewerkt met andere terreinbeheerders waarvoor de 
convenant is gesloten en de Buurt deelnemer is. Ook voor het jachtgenot werd dit jaar een 
nieuwe overeenkomst gesloten. Met het vooraf kennisnemen van het verslag wil de Richter 
vaststellen of de aanwezigen  akkoord gaan met het gevoerde beleid over het Buurtbos. 
Ieder is unaniem akkoord met het verslag. De Richter bedankt Danny voor zijn inzet en 
betrokkenheid, het ziet er mooi uit. De Buurtscheuter stelt in zijn verslag een selectieve 
aanpak van kleinschalig beheer voor. Dit willen wij graag uit kosten overweging samen met 
de geërfden organiseren. Wij rekenen dan ook op hen om zich hiervoor samen met andere 
buurtgenoten in te zetten. Deelname aan het kleinschalig weghalen van ondergroei en 
andere planten die onder deskundige leiding van de Buurtscheuter. Men kan zich het nu 
maar ook later per mail bijhet bestuur opgeven. Het gaat er vooral om  het zicht op het 
laantje weer te herstellen. En het open karakter van het bos te behouden. Het kost een 
paar duizend Euro om het te laten doen. 
 
12. Verslag  activiteiten natuur en landschap: (Bijlage11) 
De  betrokkenheid van de Buurt bij het Levend Landschap. De aanwezigen konden vooraf 
kennis nemen van het verslag. Helaas was Corona op alle fronten de verstorende factor. 
De Buurtrichter  staat kort stil bij een aantal onderdelen uit dit verslag: 
- Cursus Edese landschappen: 
In het kader van Levend Landschap was er een online cursus Edese Landschappen 
georganiseerd vanuit St. Landschapsbeheer Gelderland. Deze interessante e-cursus trok 140 
deelnemers waarvan ruim  50 hebben aangegeven benaderd te willen worden voor een 
bijdrage aan één van de landschapsprojecten. Na Corona hopen wij dit met de 
coördinatorenwerkgroep op te pakken. 
- Natuuropschoondag 2020: 
Deze jaarlijks terugkerende activiteit kon door Corona helaas niet doorgaan. Ook de editie 
2021 gepland voor oktober a.s. hebben wij in een vroeg stadium geannuleerd. Enerzijds om 
de onzekerheid  door de  RVIM maatregelen, maar anderzijds ook vanwege de enorme druk 
op de scholen die moeten meewerken. 
- Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede: 
De werkgroep kon vanaf voorjaar 2020 door Corona niet verder met haar werkzaamheden. 
Inmiddels werd eind vorige maand  een voorzichtige herstart gemaakt met het opschonen 
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van de Beekdal op de Zuid-Ginkel. Met zo’n 25 betrokken mensen uit Ede is dat nog een hele 
kleine groep die aan de slag gaat. Ze werken momenteel op een vrijdagmorgen. Wie 
interesse heeft om in de natuur te gaan werken aan kleinschalig onderhoud kan zich bij het 
Bestuur melden.  
- Project Levend Landschap dorp Ede en Veldhuizen: 
Het project Levend Landschap dorp Ede en Veldhuizen hebben wij ook uitgebreid 
opgenomen in het verslag. Het zo enthousiast gestarte project verliep echter moeizaam 
waarbij ook hier weer door Corona diverse elementen niet voldoende konden worden 
uitgewerkt.  
Voor de projecten Biodiversiteit en hittestress Maurits Noord en herstel, beheer en 
onderhoud van het Zwarte Laantje is wel aandacht gegenereerd waarbij we uitgaan van 
positieve betrokkenheid van de betreffende afdelingen binnen de gemeente Ede.  
De Richter is wat betreft het Zwarte Laantje deze dag om 14.00 uur bij de gemeente. Hij 
zal daar verder praten met aanwonenden die het project ondersteunen vanuit hun buurt.  
Alle projecten genoemd in dit onderdeel zijn  afhankelijk van de betrokkenheid van geërfden 
die tijd een aandacht willen besteden aan deze initiatieven van Burgerparticipatie.  Het 
Bestuur kan niet alleen de begeleiding van deze onderwerpen doen, maar ook voor de 
uitvoering en taken in hetwelk zijn handjes nodig. 
 
13. Het verslag van de ‘stand van zaken heidevelden’ door het Rijksvastgoedbedrijf:  
Helaas kon het Bestuur dit niet doorgeven. Ondanks vele  verzoeken kwam er geen reactie. 
Hieraan ten grondslag zou kunnen liggen het vertrek van het hoofd van de sectie Natuur 
medio dit jaar; vakanties tot eind augustus en onze beperkte voorbereidingstijd van deze 
Buurtspraak. Maar onze verzoeken hebben  geen gehoor gevonden. Uiteraard gaat het 
Bestuur daar mee door, want als geërfden van de heide hebben ze aan ons verantwoording 
af te leggen. (zie voetnoot bij dit verslag en bijlage) 
 
14. Verslag ‘Edese Schaapskudden / St. Edese Schaapskudden: (Bijlage12) 
In overleg met de voorzitter Gijs van Veldhuizen van de Edese schaapskudde citeert de 
Buurtrichter enige onderdelen. En vervolgens zegt hij ook nog: Inzake de betrokkenheid van 
de Buurt bij de schaapskudde vanaf de oprichting in 1953 en het schenken van de eerste 
schapen voor de kudde doen wij u, namens de geërfden, een jaarlijkse donatie. Deze stellen 
wij eens per vijf jaar opnieuw vast.  Het Buurtbestuur stelt voor de donatie voor de 2021-
2025 vast te stellen op  € 175.- als bijdrage aan de stichting Vrienden van de Edese 
Schaapskudden. En we stellen voor een lam te adopteren . Die de naam Unico krijgt,  een 
vroegere Buurtrichter. De Richter brengt dit voorstel als laatste in stemming. De geërfden 
gaan met algemene stemmen akkoord met de donatie van €175, per jaar van 2021-2025. 
 
15. Afsluiting Buurtspraak 2021: 
Het is bijna 12.00 uur en de buurtrichter sluit af. Hij vindt het jammer dat hij vanwege de 
omstandigheden rondom Corona lang aan het woord was. Ook dit jaar was er voor de 
aanwezigen geen rondvraag of discussie mogelijk. Hij benadrukt dat het Bestuur graag 
opmerkingen of vragen via het contactformulier op de  website of rechtstreeks per mail wil 
ontvangen. Het bestuur stelde de veiligheid van allen op de 1e plaats.   
 
De rode draad van deze Buurtspraak was de Toekomst van de Buurt. Hier hebben wij elkaar 
als geërfden hard bij nodig. Lopende activiteiten en de in de in agenda punt 9 opgenomen 
onderwerpen vragen om steeds meer betrokkenheid en inzet van het Buurtbestuur. De 
buurtrichter doet een ernstig beroep op de aanwezigen en zegt:  ‘Uw plicht roept en in het 
uiterste geval moet het bestuur, zoals dat vroeger met regelmaat gebeurde, geërfden 
aanwijzen om hun taken op te pakken. Laat u het zover komen? Uw bestuur hoopt van niet.’ 
 

Nog een toegift en een punt van aandacht:  
Ook dit jaar doen wij ter ondersteuning van onze activiteiten weer mee met de Rabobank 
Clubsupport actie. Vanaf 5 oktober kunnen leden van de Rabobank Vallei & Rijn stemmen 
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op de aangemelde doelen met maximaal 3 stemmen per doel. In 2020 konden wij vanuit 
deze actie een cheque ontvangen van € 1.164,- voor speciale Buurtactiviteiten.  
Dus bent u lid bijde Rabobank, stem vóór de Buurt en vraag familie, vrienden, bekenden, 
leden van de Rabobank ook hun stem  uit te brengen voor ons. Ons doel dat we dit jaar 
hebben gesteld is financiële middelen te verkrijgen voor het onderhoud van het Buurtbos. 
Dat zou alweer een mooie invulling kunnen geven.  
 

De Buurtrichter bedankt allen voor hun aanwezigheid. Speciale dank aan de ondersteuning 
door de gastheren  en gastvrouwen bij de coördinatie vandaag evenals kosters van de Oude 
Kerk voor betrokkenheid en inzet om  ook  dit jaar de Buurtspraak in de Oude Kerk te kunnen 
houden. We zullen als bestuur ons ook verdiepen in vragen zoals: Is de Oude Kerk de 
gewenste locatie of moet het weer naar de Edese Concertzaal? Iedere locatie heeft zijn 
beperkingen.   
 

Onze traditionele Brandewijn met Kandij 
kunnen we dit jaar weer niet schenken op de 
locatie. Maar wel naast de kerk naast het terras 
van “Bij de Toren” helaas zonder zitplaats. 
Houdt nu nog u wel rekening met voldoende 
afstand  ook al is het in de openlucht!  
 

Ook kunt u gebruik maken van de  speciale 
buurtlunch ‘ Bij de Toren” welke tegen een 
speciale prijs wordt aangeboden. Het is wel 
voor uw eigen rekening, want het Bestuur heeft 
hiervoor niet de financiële middelen.  Een 
mooie afsluiting van deze morgen met dit 
prachtige weer.  
 

De Buurtrichter verzoekt de aanwezigen in verband met de veiligheidsmaatregelen de Kerk 
via de aangegeven route, op gepaste afstand via de Noordbeuk te verlaten. Rij voor rij te 
beginnen vooraan in het schip, daarna de Maanderhoek en tot slot het koor waar het bestuur 
zit. Ook wijst de Buurtrichter nog op de buurtbus bij  de uitgang van de Kerk voor een 
vrijwillige, maar voor de Buurt zo noodzakelijke bijdrage. Hij wenst allen, als Buurtbestuur, 
een wel thuis en ziet allen graag terug op de volgende  Buurtspraak.  Of al aansluitend  op 
het Kerkplein.  
 

We worden bij het verlaten van de kerk begeleid door het  luidklokje dat de inscriptie Ede-
Veldhuizen draagt. Ze laat nog altijd haar klankjes over het dorp laat horen. Er klinkt een 
welgemeend applaus voor deze ondanks beperkingen geslaagde Buurtspraak.  
En ieder haast zich naar buiten, de zon tegemoet en om elkaar even te spreken  
 

Nagekomen bericht Agendapunt 13: (Bijlage13) 
Tijdens de Buurtspraak 2021 beschikten wij nog niet over het verslag "Stand van zaken rond 
de heidevelden" van het Rijksvastgoedbedrijf behorende bij agendapunt 13.  
Op 18 september 2021 ontvingen wij, met excuses, alsnog het verslag. Dit verslag hebben 
wij ter informatie alsnog toegevoegd aan de vergaderstukken van de Buurtspraak 2021 op 
de website. 

 
Buurtspraak 2022 

De volgende 318e Buurtspraak staat gepland: donderdag 15 september 2022, aanvang 10.00 uur. 

 

De Buurtrichter    De Schrijver  

 

 

G.M. Broere     K. Santing 
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Bijlagen bij dit verslag: 

1)  Inleiding Buurtrichter  

2) Gemeenschappen de vergeten schat 

3) Toespraak burgmeester René Verhulst 

4) Het vergeten verhaal van Ede / J. de Mildt 

5) Het Schwartze orgel van de Oude kerk Ede 

6) Jaarverslag Buurt Ede en Veldhuizen 2020-2021 

7) Glas in loodraam Tech.school 1952 

8) Financieel verslag Buurt Ede en Veldhuizen 2020-2021 

9) Benoeming & rooster van aftreden Buurtbestuur 

10) Verslag beheer Buurtbos 2020-2021 

11) Verslag Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen 

12)   Verslag Edese Schaapskudden 

Nagekomen: 

13) Verslag Rijksvastgoedbedrijf inz. beheer heidevelden Ede 

 

Bijlage: Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 16 september 2021 
(om privacy redenen vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur.)  
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                                   Inleiding Buurtrichter Geen Broere 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen                                             datum 16 september 2021 

 

Thema ”Toekomst der Buirschap en hare Buirspreacke” 

Voor de tekst van het thema voor deze Buurtspraak vandaag kijken we terug naar het eerste notulenboek 

van de buurt met de Buirspraecke op 12 april 1596. Dit notulenboek draagt de tekst “Buirspraecke in der 

dorp van Ede und buirschap Velthuisen”. Dit geeft aan dat we nog zouden moeten spreken over “Het dorp 

van Ede en de Buurtschap Veldhuizen”. Het dorp is als zodanig nooit als “Buurt” beschreven of……..daarop 

is geen duidelijk antwoord op te vinden. Het gebruik van de naam Buurt Ede en Veldhuizen komt al veel 

eerder voor. Inmiddels zijn we 317 gewone en 50 buitengewone Buurtspraken van de Buurt verder en staan 

we stil bij 425 jaar beschreven buurtgeschiedenis.  

Wij moeten ons baseren op het 1e buurtboek uit 1596 voor onze beschreven geschiedenis. Of er nog oudere 

data zijn is onbekend maar… zijn ze er geweest dan is het niet uitgesloten dat ze juist in de jaren vóór 

1590 verloren zijn gegaan. Wel weten we uit het archief van Kernhem dat in 1590 Carel van Arnhem een 

stuk bouwland kocht gelegen in de Bettekamp onder Ede-Velthuizen. De tachtigjarige oorlog woedde toen 

in deze streken in alle hevigheid. Bijna de gehele Veluwe werd verwoest.  

De jaren na 1581 zijn voor de Edese bevolking wellicht de zwaarste geweest die ze ooit te verduren heeft 

gehad. In 1581 naderde een Spaanse strafexpeditie het dorp om de inwoners te straffen voor hun 

ketterijen. Veel inwoners vluchten en keerden nooit meer terug, waar ze zijn gebleven is niet bekend. 

Wat in die tijd van het dorp overgebleven was, zal niet veel bijzonders geweest zijn. Er werd 

verschrikkelijk geroofd en geplunderd, geen akker werd er dat jaar verbouwd, geen verbrand huis hersteld. 

Toch zijn er ook aantekening te vinden die duiden op het eerder bestaan. Als Graaf Reinhoud II in 1334 

gronden verkoopt dan neemt de Buurt Ede-Velthuizen geen terrein erbij, zij bestaat al “van Olds”. Op de 

vorige Buurtspraak memoreerde ik de Tynsrol uit 1360 waarin de verbintenis tussen het dorp van Ede en 

de Buurtschap Veldhuizen 660 jaar geleden werd beschreven.  

-Richters en Schouten 
Wij in 2017 stil bij het in de Buurtboeken opgetekende besluit in 1667 een Buurtrichter te benoemen, 
daarvoor werd gesproken over schouten van Ede, zodat wij konden spreken over 350 jaar Buurtrichters in 
Ede. Echter in de geschiedenis van landgoed Nergena in Bennekom word in 1358 een aantekening 
beschreven over Oth van Dolre als eerste schout van Ede hij heet dan Richter! Oth kwam van het hof van 
Dolre voor het eerst beschreven in 1226 in het Buurschap Dolre dat tesamen met anderen de Bovenbuurt 
vormde. Dan komen nu al uit op 663 jaar Schouten en Richters als bestuurders in Ede. We blijven ons 
verdiepen in deze interessante materie. 
 
-Brandweer Ede.  
Op de Buitengewone Buurtspraak in 2019 noemde ik al de historische grote branden die ede teisterden. 
Wie stond er nu nog stil bij de gebeurtenissen in 1421 precies 600 jaar geleden. Oorlog tussen Hertog 
Reinoud van Gelre en de Bisschop van Utrecht: Een ongekende troepenmacht van 6000 voetknechten en 
500 ruiters viel de Veluwe binnen, plunderde en sak vele dorpen in brand. Op 26 juni 1421 kwamen de 
overvallers Ede binnen. Een groot aantal inwoners werd neer gesabeld. De kerk van Ede werd in brand 
gestoken en verwoest. Ook de toren vernield evenals de meeste woningen. Huis Kernhem werd gedeeltelijk 
ook in de as gelegd. Het duurde vele jaren voordat de wederopbouw van Ede werd gerealiseerd. En dan 
volgden 1467, 1624, 1635, 1684 en 1581 jaren met een soortgelijk lot voor Ede. 
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Dan op 5 mei 1721 belegd Buurtrichter Johan van Wassenaer Obdam in deze kerk een Buurtspraak waarvan 

de Buurtschrijver notuleerde: “In grote eenparigheid werd besloten een brandspuyt met daartoe 

behorende materialen te kopen”. Voor Ede een historische dag!  

En als ik mij dan nu richt tot de huidige Brandmeester van Ede, onze burgemeestee René Verhulst: 

René heb je er dit jaar al bij stilgestaan dat het daarmee 300 jaar gelden is dat de Edese Brandweer 

door de Buurt werd opgericht!  

In 2018 werd door het planten van Lindebomen stilgestaan bij het feit dat Ede, Bennekom, Otterlo en 

Lunteren samen 200 jaar gemeente Ede vormen. Twee honderd jaar! Wij als Buurt kunnen om vele redenen 

zelf de slingers ophangen om onze historische feiten te vieren. Helaas is er in Ede voor deze lokale 

belangrijke historische momenten weinig aandacht.   

Tweehonderd jaar gemeente Ede waarvoor de basis in het Scholtambt Ede eeuwen lang werd gelegd door 

de Buurten. Als we naar de bestuurlijke indeling van het Kwartier van Veluwe 1520-1650 als onderdeel van 

het hertogdom Gelre kijken dan zijn daar de kerspels Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en Gelders 

Veenendaal. Binnen Ede de buurtschappen Veldhuizen, Maanen, Doesburg, Ederveen, Wekerom, Otterlo 

en Roekel. Betrokken gemeenschappen die zorgden voor hun regels en wetten en het beheer van hun eigen 

omgeving.  

De belangen van de Buurtschappen mogen we niet vergeten. Instituties die door de inwoners van onderaf 

werden gevormd om een “gemeen” belang te dienen. Soms bestonden ze lang maar sommige verdwenen 

ook weer snel als hun gemeenschappelijk doel was bereikt. Dan ontdek ik in de documenten ook voor mij 

weer onbekende Buurschappen of boerderijen binnen onze Buurt als Hei-erven waarschijnlijk verspreide 

boerenerven in het heide gebied, de aantekening voor Veldhuizen Broek, Kreyl waarschijnlijk de Kreel. 

Waren dit zelfstandige belangenverenigingen of onderdelen van andere Buurschappen? Dat zoeken we uit! 

Als ik het belang van bewoners bij het oprichten van een buurtcollectief nu eens vertaal naar het heden 

dan kijk ik bijvoorbeeld naar de “Transitievisie Warmte Ede“ of de toekomstige energietransitie waarin 

wordt gesproken over “gebiedsgerichte samenwerking”. Dan zou je in de deelgebieden als bijvoorbeeld 

Zeeheldenbuurt of Beatrixpark, er worden er 29 benoemd, als bewoners, van onderaf georganiseerd zoals 

het bij een Buurtschap hoort, het gemeenschappelijk belang kunnen dienen. 

Op de Buurtspraak werden de voor het dorp en Velthuizen nodige werkzaamheden besproken ook 

verorderingen tegen misbruiken werden vastgesteld. Sommige hofsteden hadden het recht dat de eigenaar 

of bewoner op zijn beurt Buurtmeester werd maar hieraan kwam al in 1654 een eind en werd er gekozen 

uit alle geërfden. Het besluit luidde: “Bij de gemeente goedgevonden dat men de naasten jare 

buyrtmeisteren sal kiezen uijt de volle ghemeente”. Een geschiedenis met hoogte en diepte punten maar 

altijd opzoek naar het “gemeen” belang van de inwoners om samen het beste te bereiken. Onder 

voorzitterschap van de Richters van Wassenaer van Obdam 209 jaar. Daarna prominente Edenaren als 

Willem Hartenlust 25 jr, Leendert Tulp 18 jr, Hendrik Staf 30 jr, Jan Versteeg sr. 24 jr en Jan Versteeg 32 

jaar. In 1804 bepleit men voor de besluitvorming “bij eenparigheid” van stemmen over te gaan naar “met 

meerderheid” van stemmen. Pas in 1850 besloot men dat er een regelement moest komen wat uiteindelijk 

in 1856 was opgesteld en goedgekeurd.  

Rond 1600 stond in de buurt de kerk en telde het dorp Ede 31 huizen en Veldhuizen 26. Een zeer kleine 

arme gemeenschap met dunbevolkte buurten. Een gemeenschap in ontwikkeling naar het Ede van nu. Tot 

1881 werden er 177 Buurtspraken en 22 Buitengewone Buurtspraken gehouden in 286 jaar. Vanaf dat jaar 

jaarlijks op de 3e donderdag van september 140 Buurtspaken en 28 Buitengewone waarvan 9 om te komen 

tot besluitvorming over de verkoop van de heide.  

Buurtspraken waar voor de ontwikkeling van Ede met regelmaat belangrijke beslissingen werden genomen. 
De Buurt heeft zeker medegewerkt in het algemeen belang van de Gemeente en het dorp. Zoals de 
verfraaiing van de Grindweg door de verkoop van aangelegen percelen voor de bouw van villa’s in 1874. 
De aanleg in 1890 van het Zwarte Laantje u beter bekend als het “Vrijpad”, de ontwikkeling van Ede. In 
1877 wenste de gemeente gronden van de Buurt te kopen op de Stompekamp voor een nieuwe 
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begraafplaats. De verkoop van de heide aan het Ministerie van Oorlog in 1900 waardoor kazernes  naar Ede 
zijn gekomen. Wel behoudt de Buurt haar erfrechten op de heidevelden. Ook het besluit in 1918 om het 
"om niet" afstaan van de Paasberg aan de Gemeente om zo het uitzicht van he dorp voor altijd veilig te 
stellen was in het algemeen belang.  De Buurtrichter licht dit voorstel toe en zet  uiteen  “Het is van groot 
belang voor de plaats dat die mooie wandeling en het uitzicht worden bewaard”. Wat in 1926 met het 
servituut op de Paasberg ook werd vastgelegd. Ook de “eigen” wegen werden evenals de Klinkenberg, de 
Buurtdennen en het Zandgat, later het openluchttheater, aan de Gemeente overgedragen in het algemeen 
belang. Pas in 1953 werden de laatste bezittingen van de Buurt overgedragen aan de gemeente waaronder 
de weg op de Langenberg, de Buurtweg, in ruil voor ons huidige bezit het Bosperceel. Hierdoor werd de 
rol van de Buurt als bestuurlijk orgaan steeds kleiner. 
 
Wel ziet de gemeente Ede de Buurt als Kernpartner. Wij worden door de Prov. Gelderland en gemeente 
Ede uitgenodigd als het gaat om Dorpsraden en Buurtcomités, zij het zonder convenant, als het gaat over 
bijvoorbeeld Energietransitie en zonering Natuurgebieden.  Ook zijn wij mede vanuit onze historische 
achtergronden veelvuldig betrokken bij Visieontwikkelingen zoals Landgoed Kernhem, Gebiedsentree 
Ginkel en Stadspark en nauw betrokken bij de Bosraad Ede en actief als Ambassadeur Leven Landschap. 
 
Dan bereikt ons in juli jl. het bericht via de afdeling Restauratieve Dienstverlening gemeente Ede dat het 
niet meer mogelijk is om als Buurt van vergaderruimtes in het Raadhuis gebruik te maken voor “Niet 
politieke activiteiten”. Na een reactie komt de suggestie gebruik te gaan maken van de accommodatie van 
Cultura Erfgoed, helaas om 20.00 uur gesloten of de Buurthuizen, wat kan voor € 110,= per vergadering 
alleen al onze jaarlijkse subsidie zou kosten.  
 
Het zou nog wel mogelijk zijn als een vertegenwoordiger van de gemeente bij de vergaderingen aanwezig 
zou zijn. Echter na de tijd dat de gemeentearchivarissen niet meer als Buurtschrijver betrokken zijn is ook 
die medewerker niet meer voorhanden. Dat het “Huis der gemeente” niet meer als openbaar toegankelijk 
gebouw voor ons als burgers met een missie, vanuit onze historie als voorlopers van de huidige gemeente, 
niet meer gebruikt kan worden hebben wij per mail op 12 juli, ten tijde van het reces, aan de bestuurders 
kenbaar gemaakt. Hierop is nog geen reactie gekomen.  
Geen locatie meer voor onze Bestuursvergaderingen… hoe nu verder? 
 
Nu terug naar de kernvraag van deze Buurtspraak: de toekomst van de Buurt en haar Buurtspraak. 
Op vrijdag 19 september 1941 de dag na de Buurtspraak in café Marktzicht vinden we een artikel in de 
Telegraaf dat ik graag citeer: 
 

“De laatste der Buurtspraken. Het is de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen die   

tegenwoordig een privé kwestie is der betrokkenen: publiekrechtelijke bevoegdheden komen het oude 

college niet meer toe. Maar de naam, die zij dragen en de namen van de functies die zij te vergeven 

hebben, herinneren aan een tijdperk, meer dan duizend jaren terug, toen zij hoog gezag in hun buurt 

bezaten en vrijwel de straatkundige eenheid vormden in hun gebied.  

Een college, dat gevormd was door de grondgebied-bezittende boeren (de geërfden) in den omtrek en dat 

de rechtspraak toekwam in hun buurt. Het oude ambt Ede bestond uit zelf zulke buurten. Zij zijn alle 

verdwenen en het ambt Ede is een heel gewone gemeente geworden. De buurt Ede Veldhuizen heeft 

zich niet zoo opzij laten dringen. De buurtspraak vergadert nog jaarlijks al is het niet meer in het koor 

der kerk, maar heel prozaïsch in een café. De buurtrichter zit het college nog voor, de buurtschrijver 

notuleert en de Buurtscheuter is nog met de zorg op de naleving der voorschriften belast, al betekent dat 

alleen nog maar, dat hij zorgt, dat niet anderen dan eigen geërfden zich het recht aanmatigen om plaggen 

te steken en hei te maaien. 

Op basis van alle voorgaande informatie over de Buurt en haar historie komen we bij de vraag: Wat is de 

toekomst voor de Buurt en vooral ook de betrokkenheid daarbij van geërfden anders dan het bezoeken van 

onze Jaarlijkse Buurtspaak! Hiervoor heb ik eerder dit jaar een notitie geschreven voor het Buurtbestuur 

waarin alle facetten en achtergronden en samenwerkingen in beeld zijn gebracht. Een Buurtspraak is een 

bijeenkomst voor overleg en discussies. Helaas konden wij een openbare discussie over de toekomst van 
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de Buurt onder de huidige omstandigheden hier niet uitvoeren. Om deze reden heeft het Buurtbestuur de 

volgende aanzet tot missie, visie en activiteiten geschreven: 

De Buurt Ede en Veldhuizen, eeuwenoud en nog steeds actueel. Als oudste nog steeds actieve bestuurlijke 
orgaan binnen de gemeente Ede wil het Buurtbestuur de geschiedenis van haar erfgoed levend houden in 
de huidige tijd. Dat is de kern van onze missie. 
 
Hoe denken wij het verleden van de Buurt een toekomst te geven? Wij hanteren een brede blik op ons 
erfgoed. En zien het als onze rol om te adviseren over maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben 
op ons erfgoed. Om zo mede richting te geven aan de te volgen koers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onderwerpen die te maken hebben met ontwikkelingen op het gebied van veranderend gebruik of 
herinrichting van bebouwing of van (elementen in) het landschap binnen de grenzen van de Buurt. Als 
Buurtbestuur zetten we hiervoor naar draagkracht graag onze kennis en kunde in en zoeken hierbij 
nadrukkelijk naar dialoog en samenwerking met andere belanghebbende partijen uit het speelveld. Met 
als doel de geschiedenis van de Buurt in te brengen in de discussie en besluitvorming. 
 
Daarnaast vindt het Buurtbestuur het van groot belang dat de geschiedenis van de Buurt levend wordt 
gehouden. Voor de geërfden en andere geïnteresseerden. De manier waarop wij hier invulling aan gaan 
geven is een punt van verdere discussie. In ieder geval zal meewegen dat de middelen en menskracht die 
de Buurt hiervoor ter beschikking heeft de invulling ervan mede zal bepalen.  
Ook wil het Buurtbestuur zorgen voor goed rentmeesterschap met betrekking tot haar fysieke bezit: het 
bosperceel binnen de gemeente Ede. Om zo te waarborgen dat dit bezit voor de komende jaren behouden 
blijft. 
 
Tot slot zoekt het Buurtbestuur de komende tijd naar een manier om de traditionele Buurtspraak in 
september levendig te houden. In opzet en uitvoering is de Buurtspraak de afgelopen jaren nauwelijks 
verandert. Terwijl er binnen de maatschappij ontwikkelingen zijn die van invloed kunnen zijn op het 
voortbestaan van de Buurtspraak. Daarom wil het Buurtbestuur met de geërfden in gesprek over de opzet 
van de toekomstige Buurtspraak. Om de ideeën en meningen die leven bij de geërfden mee te nemen in 
de discussie en de betrokkenheid van de geërfden bij de Buurtspraak te vergroten. 
 

 
Tot zover het missie statement van de Buurt dat wij graag aan U geërfden voorleggen in en brede discussie. 
Uiteraard kunt u uw ideeën al op voorhand met ons delen echter hopen wij binnen afzienbare tijd samen 
met u in discussie te gaan over de missie van onze Buurt. Zonder UW inbreng via bestuurlijke functies of 
in commissies ter ondersteuning van het Buurtbestuur naderen wij het einde der Buurt en dat mag toch 
NIET gebeuren! Zeker nu de belangstelling voor cultuurhistorisch besef on onze huidige maatschappij weer 
groeiende is.  
 
Ook uw Buurtrichter wil na 10 jaar zijn taak t.z.t graag overdragen maar dan wel aan een betrokken 
jongere generatie van bestuurders om het voortbestaan van de Buurt zeker te stellen. Wij kunnen uiteraard 
naar “Olde gewoonte” of in gewoon Nederlands “zoals het vroeger ging” ook geërfden aanwijzen om hun 
plicht richting het Buurtbestuur op te pakken. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen! 
 
Tot slot: 

Op de Buurspraak 2020 heb ik het al benoemend: Ook vandaag de dag is wat de Buurt wil uitstralen: een 
eeuwen oude organisatie die zich aanpast aan de tijd. Daarbij vormt het samen doen één van de 
belangrijke uitgangspunten. De Buurt is geen dood lichaam. Integendeel deze duizend jarige is, ondanks 
berichtgeving in het verleden, nog altijd levend en betrokken bij de dorpsbelangen en ondersteunt de 
samenleving. En dan.. komt het met onze lijfspreuk “Eeuwen oud en nog steeds actueel” helemaal goed. 
 

Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 
Ede, 16 september 2021 / Locatie Oude Kerk Ede 
Geen Broere / Buurtrichter 
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                     Buurt Ede en Veldhuizen 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 

- Toespraak Burgemeester René Verhulst tijdens de Buurtspraak 2021  

 
De burgemeester vindt het jammer dat de spreekster van het essay er niet was. Hij heeft hetzelfde 
verhaal voor ogen. Het begrip participatie, uit het latijn, betekent part deel/deelnemen. Letterlijk dus 
niet meepraten maar deelnemen! 
 
Grieken gaven hier voor het eerst inhoud aan. 

Toen er gemeenschappen ontstonden, kwamen 

er ook instituties. Maar er is ook een hele 

periode tussen. De gemeenschappen hebben 

ook heel veel zelf gedaan, voordat de 

instituties er waren. De Buurtspraak die zo’n 

425 jaar geleden is gestart, is hiervan het 

mooiste voorbeeld. De Grieken zeiden: ‘Je mag 

deelnemen aan de samenleving, je mag 

stemmen en gekozen worden als jezelf ook wat 

doet.’ Bijvoorbeeld dat gedeelte van de weg 

voor je huis onderhouden en dan mag je ook 

meepraten over de rest. Dat vind ik niet 

onredelijk. Wel waren toen ook mensen van uitgesloten, denk aan slaven bijvoorbeeld. Ze konden zich 

door te werken vrijkopen en daarna gaan deelnemen aan de samenleving en ook gekozen worden in 

een bestuur of wat dan ook.  

In de tijd van de Grieken hadden we hier de eerste boerengemeenschappen. Hierbij wijst Verhulst op 

het boek ‘Homo sapiens van Harari. Zijn kern is eigenlijk dat toen de gemeenschap ontstond het fout 

ging met de samenleving. In de ogen van Verhulst idealiseert Harari de jager-verzamelaars die gezond 

waren en nooit conflicten hadden. Maar toen de boeren hier zich vestigden, gingen ze met elkaar 

overleggen. Voordat de Buurtspraak ontstond was er een periode van duistere eeuwen van oorlogen, 

armoede en honger.  

Dan verwijst Verhulst naar de historica Barbara Tuchman. Ze zegt dat het in de Middeleeuwen nog 

zonder  buurtspraak ook redelijk duidelijk geregeld was. Er waren drie standen: 1e stand de adel/ 3e 

stand: boeren en arbeiders en de geestelijk stand: kerken en kloosters. Ze moesten ervoor zorgen dat 

de 1e en 3e stand veilig de hemel in zouden komen. De rolverdeling was heel duidelijk.  

Het ging fout in de 14e eeuw toen de adel niet altijd de mensen meer kon beschermen. Er ontstonden 

oorlogen. Waarom zou je nog belasting betalen of je oogst afdragen aan de kasteelheer die je toch 

niet kan beschermen tegen rovers en plunderaars. Daarom vindt Verhulst het geweldig dat toen de 

buurtspraak ontstond uit de behoefte van, we moeten met elkaar het zien te rooien. We moeten 

deelnemen. Ervoor zorgen dat de weg in orde is, de brug er is, dat we beschermd zijn, dat we een 

brandweer hebben. En dat doen we gezamenlijk. Na de uitvinding van de brandspuit kwam de 

brandweer om dat voor elkaar te krijgen. 

Volgens hem is de kern, wanneer je het hebt over de toekomst van participatie ,dan moet je ook zelf 

een inbreng hebben. Dat zien we bij de gemeente Ede. We hebben nu de Edese Participatie Aanpak. 

Dat is gewoon wetenschap geworden. Wanneer we nu praten over de grote vraagstukken van deze tijd 
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zoals klimaatverandering, het sociaal domein, de energietransitie, dan kun je het ook alleen maar 

gezamenlijk doen. Wanneer je de krant leest vraag je je af of er nog wel iets gezamenlijks gebeurt. 

Er is veel polarisatie. Maar hier in Ede kan het wel.  

U kent allen de inspraakavonden. Je gaat er naar toe en er zit een deel die zegt dat ze vindt dat het 

anders zou moeten. Maar daar wil ik zelf ook wat aan doen. Helaas wordt er bij participatie ook dikwijls 

naar een ander gekeken. Met vooral de gedachte wat de ander niet moet doen. Als we dat eens zouden 

overwinnen met elkaar.  

Hij bedrukt de positieve insteek: Wat kunnen we zelf doen en wijs niet steeds naar de ander. Als je 

dat zou doen, dan heb je de buurtspraak in zijn pure vorm weer terug. Samen bouwen aan de 

samenleving door ook verantwoordelijkheid te nemen. Wat we hebben afgesproken met elkaar gaan 

we ook doen. Wij als gemeente moeten ondersteunen waar nodig. Dus kaders aanreiken. Samen met 

inwoners en organisaties beleid maken en uitvoeren. Maar ook ruimte geven aan initiatieven uit de 

samenleving. Voorbeeld is de actie ‘Ede doet’. Haal het geld bijeen en de gemeente kan ervoor zorgen 

dat het gebeurt.  

Hoe willen we participatie invullen? Verantwoordelijkheid geven en nemen vraagt om overleg tussen 

College, Raad en inwoners over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. De Gemeente heeft veel 

adviesvormen zoals dorpsraden, wijkorganisaties, de adviesraad sociaal domein en de Buurt Ede en 

Veldhuizen. Een nieuwe vorm is Right to Challenge. We willen als gemeente investeren in leren en 

ontwikkelen. Dat vraagt participatie nu eenmaal.  

Een kwart van de mensen vindt dat de dienstverlening van de overheid ondoordringbaar is geworden. 

Probeer maar eens contact te krijgen met CAK of UWV. De burgemeester vertelt zijn eigen ervaringen 

over het invullen van een contactformulier voor zijn moeder. Je krijgt van een robot bericht. Zo moet 

het niet. Hij benadrukt dat de wethouder en hij graag op de Buurtspraak komen. Want de thema’s zijn 

altijd inhoudelijk ,we leren er ook van. Hij complimenteert Geen met zijn inzet; We hebben de 

buurtspraak en die moeten we levend  houden. De buurtboeken zijn een waardevolle informatiebron.  

Als slot benadrukt Verhulst: Beste leden van de buurt ik vind dat we moeten blijven uitdagen. Blijft u 

zich met Ede bemoeien. Draag uw steentje bij en kom met initiatieven. Neem deel, participeer. De 

gemeente doet, denkt en werkt graag met de Buurt mee. Want tenslotte willen we met z’n allen een 

mooier Ede. Dank u wel. 

Ede, 16 september 2021 
René Verhulst 
Burgemeester gemeente Ede 
 

 
Burgemeester René Verhulst en wethouder Cultuur Hester Veltman / Buurtspraak 2021 
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                              Sporen van de Buurt                
Rond de Grijze Toren                               

Buurtspraak Ede en Veldhuizen 16-09-2021  
Historische herinnering aan de ontwerper van de omslag van Rond de Grijze Toren 1958 
 

Het vergeten drama van Ede. 
Het vergeten drama van Ede en de relatie die dit in het verlengde blijkt te hebben met 

geërfde Derk Pereboom en de omslag van “Rond de Grijze Toren” het boek over de 

geschiedenis van de Buurt.  

Een bijzonder verhaal waarin diverse onderdelen samenkomen. Tijdens de Buurtspraak 

op 16 september 2021 hebben wij deze geschiedenis onder de aandacht van de geërfden 

en belangstellenden gebracht.  

 

 

 

September 1944 

Morgen 17 september 1944, 77 jaar geleden, een onrustige dag in Ede in de 2e wereldoorlog. “Dreigend 

veel lawaai in de lucht, beschietingen door geallieerde vliegtuigen die toegangswegen en spoorlijnen 

probeerden te bombarderen. Een bom ontplofte in de tuin van de buren zo’n 80 meter van onze 

schuilplaats”. Zo begint een verslag van deze dag opgetekend door Hannie Pereboom (geb. 22-05-1922).  

 

Een koperen plaatje op een bankje op de hoek van de 

Eikenlaan/Klinkenbergerweg herinnert aan een drama dat in 

deze omgeving rond de Artillerielaan plaatsvond. “Hier stierven 

op 18 september mevrouw de Mildt en mevrouw Teljer door 

Duitse kogels”. Twee dames die met hun gezinnen tijdelijk als 

geëvacueerden verbleven in de oude villa “Silva Sanat” aan de 

Stationsweg werden de slachtoffers van een fataal 

schietincident.  

Na hun heftige ervaring in de schuilkelder van de vorige dag 

en voor het ingaan van de avondklok wilden beide vrouwen 

nog even een luchtje scheppen. Mevrouw (Johanna 

Wilhelmina Frederika Scheffers-) de Mildt (geb. 16-07-1891) 

53 jaar echtgenote van dominee de Mildt uit Renkum, moeder 

van 5 kinderen, de jongste zoon Jan (20 jaar) was tijdelijk bij 

zijn ouders vanuit zijn onderduik adres en mevrouw Teljer een 

jonge moeder van 31 en op dat moment in verwachting van 

haar 2e kind. Jan vraagt zich dan nog af of het zo kort voor de 

avondklok nog wel handig is om nog naar 

buiten te gaan.  

Als het tegen achten loopt wordt men 

ongerust de vrouwen hadden al lang thuis 

moeten zijn maar mogelijk  zijn ze, geschrokken van het schieten, ergens naar binnen 

gevlucht. De volgende morgen wordt de rauwe werkelijkheid duidelijk als de ontzielde 

lichamen van de beide vouwen op een handkar worden afgeleverd bij de villa aan de 

Stationsweg.                                                                                  Mevr. de Mildt-Scheffers > 
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Gevuurd op een bosje 

Een citaat uit het boek dat door Dick de Mildt kleinzoon van het slachtoffer werd geschreven over deze 

gebeurtenis. “Er werden bij de kazerne aardappelen en zo weggehaald, legt Dick de Mildt uit. Een 

plunderaar werd gepakt door een Duitse soldaat, maar zijn geweer was verdwenen. Dat was voor de  

Duitsers aanleiding om de patrouille uit te sturen en die stuitte op de twee vrouwen. De vrouwen doken 

achter een bosje en daarop is gevuurd. Mijn oma was op slag dood. Mevrouw Teljer heeft nog even geleefd. 

Ze was Zwanger, een drama.” Het hele verhaal over deze tragedie is o.a. beschreven door Gerard 

Gijsbertsen van het Platform Militaire Historie; zie bijlage. 

 

Jan de Mildt en Hannie Pereboom 

Jan de Mildt of eigenlijk Johannes Reinier (geboren 26-06-1924) vertrok na 

de oorlog als marinier naar Nederlands Indië. In Ede had hij inmiddels zijn 

toekomstige vrouw Hannie Pereboom ontmoet. Hannie dochter van geërfde 

Derk Pereboom die op de Stationsweg ten tijde van de oorlog zijn buurmeisje 

was.  

Geërfde Derk Pereboom.  
Derk was een betrokken Edenaar die vele openbare functies beklede. 

Geboren (1888) in Vriezenveen kwam hij tijdens de 1e wereldoorlog als 

grenadier naar Ede waar hij zich blijvend vestigde. Zijn meest in het oog 

springende activiteit was zijn hoofdbestuursfunctie 

bij de N.C.R.V waarvoor hij vanuit zijn woning aan de 

Stationsweg het propagandabureau leidde. Ook had 

hij o.a. zitting in de gemeenteraad, was voorzitter van het Oranje comité en 

bestuursvoorzitter van het Marnix College (vanaf 1937 tot aan zijn overlijden in 

1974). De kroon op zijn activiteiten in het belang van de gemeenschap was de 

benoeming tot officier van Oranje Nassau. In 1938 schonk hij een stuk grond voor 

de bouw van de Zuiderkerk, later de Beatrixkerk. Derk Pereboom was ook de 

eigenaar van het Grafisch bedrijf Pereboom waar zijn zoon Bertus (geb. 03-01-

1918) de leiding had van het hoogdrukbedrijf dat o.a het Edesch Nieuwsblad uitgaf.  
                                                                                         Bron: foto gedenkboek 25 jaar Marnix College 1962 > 
                                                                                                                                                                                                                                 

Ook bij de Buurt speelde Derk een rol. Als geërfde was hij een trouwe bezoeker van de Buurtspraken en 

toonde veelvuldig zijn betrokkenheid bij de onderwerpen die op de agenda stonden. Toen in 1952 het 

oprichten van een schaapskudde op de agenda stond was hij één van de geërfden die zich ging buigen om 

het oprichten van een stichting Edese Schaapskudden te onderzoeken. Wat in 1953 ook daadwerkelijk kon 

worden uitgevoerd en de oprichting een feit werd. 

Rond de Grijze Toren / Jan de Mildt. 

Na terugkeer uit Indië ging Jan de Mildt naar de Grafische School in 

Utrecht waar hij de Patroons Opleiding deed. Na hun huwelijk in 1951 

emigreerden Jan en Hannie naar Canada, waar Jan als grafisch ontwerper 

werkte bij voor toen moderne offsetbedrijven. In 1958 keerden zij terug 

naar Nederland na een aanbod om leiding te gaan geven aan “Grafische 

bedrijf Pereboom” gevestigd aan de Bergstraat 25. Dit pand werd later 

ten behoeve van het nieuw te bouwen gemeentehuis onteigend.  
 

< Jan de Mildt (foto: familie archief de Mildt) 
 

Als grafisch ontwerper was het Jan de Mildt die ook in 1958 tekende voor 

het ontwerp van de omslag, van het door onderwijzer L.C. Schreuders in 

opdracht van de Buurt geschreven boek “Rond de Grijze Toren” 1000 

jaren geschiedenis uit de boeken van de Buurt. Niet alleen deze omslag is 

van zijn hand maar ook het, voor vele hier aanwezigen bekende, logo van het Marnix uit die tijd het 
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“Beltorentje”. Ook het logo van Hendricus Heij Machinebouw Ede de horizontale en verticale strepen die 

de naam HEIJ vormden kwamen van zijn tekentafel. 

Rond 1960 besloot Jan te investeren in de offset kant van het grafisch bedrijf en splitste het Grafisch 

bedrijf Pereboom met zijn bedrijf “Interstadt”. Offset drukkerij Interstadt verhuisde naar de Morsestraat 

en werd overwegend het toeleveringsbedrijf aan het ons allen bekende Edese bedrijf: Verkerke 

Reproducties. Jan de Mildt overleed op 11 december 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot Slot: 

Niet eerder werd de achtergrond van de ontwerper van de omslag van het boek over de geschiedenis van 

de Buurt in beeld gebracht. Met herinneringen die wij afgelopen jaar optekenden van Hannie de Mildt-

Pereboom en haar dochter Machteld de Mildt konden wij deze puzzelstukjes samenbrengen tot het 

voorgaande verhaal als klein onderdeel van de geschiedenis van Ede waarin diverse onderdelen samen 

komen. Maar vooral ook het verhaal achter de ontwerper waarvan het werk in de geschiedenis van de Buurt 

is vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Plaquette en bank aan de Eikenlaan (foto G.M. Broere) 

 

Wij danken Hannie en Machteld de Mildt voor hun ondersteuning en medewerking om dit verhaal 

mogelijk te maken. 
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Bron: Platform Militaire Historie / Gerard Gijsbertsen 
 

Oorlogsdrama op de Eikenlaan 
Op de hoek van de Klinkenbergerweg en de Acacialaan staat misschien wel het kleinste, minst bekende en meest 
bescheiden oorlogsmonument van Ede. Maar zoals bij alle oorlogsmonumenten gaat ook achter dit kleine 
eenvoudige koperen plaatje een groot drama schuil. 
 

Maandag 18 september 1944 
 
Verwarring bij het Duitse garnizoen 
Op maandag 18 september 1944, de tweede dag van Operatie Market Garden, zijn de Duitse troepen in het Edese 
garnizoen in verwarring. De dag daarvoor hebben er zware bombardementen plaatsgevonden op de kazernes en de 
rest van Ede. Daarbij vinden uiteindelijk 71 Edese burgers de dood, maar ook bij de Duitsers vallen zo’n 25 doden en 
60 gewonden. Ze hebben die dag  luchtlandingen zien plaatsvinden in de richting van Arnhem. Gedurende de avond 
en nacht werd het onrustig op en rond de Ginkelse heide. Kennelijk komen de geallieerden richting Ede.  
En dan, op maandagmiddag 18 september, zien ze grootschalige luchtlandingen vlak bij, op de Ginkelse heide. Met de 
vijand zo dichtbij en zo massaal aanwezig, slaat de paniek bij sommige onderdelen toe. De Duitse Ortskommandant, 
de SS Obersturmführer Laban, begeeft zich met een deel van zijn troepen naar de Ginkelse heide om de Britse 
parachutisten te bestrijden. Want hij is tevens commandant van de 7e compagnie van het 4e SS Panzer Grenadier 
Ausbildungs und Ersatz Batallion (4. SS Pz. Gren. A&E Batallion: Pantserinfanterie Opleidings- en Aanvullingsbataljon) 
dat in de Simon Stevinkazerne gelegerd is. Andere Duitse legereenheden beginnen met het in brand steken van 
materieel dat niet in vijandelijke handen mag vallen.  
En zo gaan die maandagmiddag achter de van Essenkazerne de Artillerie rijloods en twee paardenstallen in vlammen 
op. Achter de Arthur Koolkazerne zijn het de ziekenstal en het havermagazijn waar de rode haan victorie kraait. In de 
ochtend zijn al de Christelijke ULO-school aan de Beukenlaan en de Barbarastichting aan de Stationsweg al in brand 
gezet. 
 
De reactie bij de Edese bevolking 
Voor de inwoners van Ede is het duidelijk: de zo lang verwachte bevrijding is nu toch aangebroken. De Duitsers zijn 
verslagen, de Tommies komen er aan! Eindelijk komt er een einde aan de willekeur en terreur, maar ook aan de 
schaarste aan voedsel en goederen. En dan zien ze achter de kazernehekken gebouwen branden met daarin nieuwe 
kleding, dekens, schoenen, tassen, van alles. Dat kan men niet aanzien. Al snel glipt er iemand door het hek, gaat een 
nog niet brandende loods in en komt terug met een paar schoenen. Het eerste schaap dat over de dam is. En dan 
volgen er velen. Van alles wordt weggesleept, zelfs een motorfiets. Ook het verzet doet mee, zij zien een prachtige 
kans om hun bescheiden voorraad wapens en munitie aan te vullen. 
 
Het loopt uit de hand 
Aanvankelijk lijkt het de Duitsers niets te kunnen schelen. Maar dan, als de 53-jarige vrachtrijder W. van de Kuit uit de 
Kamperfoelielaan met een stapel rugzakken naar buiten komt, staat er een Duitse soldaat voor hem. Die wil ook een 
rugzak hebben. Van de Kuit, overmoedig geworden, weigert dit botweg. Hier is de Duitser niet van gediend. Er klinkt 
het bekende “Hände Hoch!” Maar van de Kuit is niet onder de indruk, laat de stapel rugtassen prompt vallen en grijpt 
het geweer vast. Er volgt wat getrek en geduw, waarbij van de Kuit kans ziet de Duitser het wapen afhandig te maken 
en dit weg te gooien. Dan rent ook van de Kuit er vandoor. De Duitser is kwaad geworden en werpt hem een 
handgranaat na. Van de Kuit wordt hierdoor zwaar gewond. Hij springt nog wel op zijn fiets, maar valt verderop alsnog 
neer. Snel wordt hij door omstanders naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mag niet baten. De volgende dag overlijdt 
hij. 
 
De Duitser is ook geschrokken van het hele voorval en rent weg. Daarbij vergeet hij zijn wapen. Als hij zich terug meldt 
bij zijn commandant rapporteert hij het voorval, waarbij hij beweert dat men zijn wapen van hem gestolen heeft. Dit 
wordt vervolgens gemeld bij de Ortskommandant, SS Obersturmführer Laban. 
Een paar jongens, die het voorval hebben gezien, verbergen snel het wapen onder een paar struiken zodat ze het later 
kunnen ophalen. Laban is woedend. Hij stuurt direct een patrouille op motoren uit om de situatie op te nemen. Ook 
dreigt hij ter plaatse 10 burgers te zullen laten doodschieten als het wapen niet wordt gevonden. 
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Een noodlottige avondwandeling 
Onwetend van dit alles besluiten twee vrouwen rond half acht in de avond nog even een ommetje te gaan maken. Het 
zijn mevrouw de J.W.F. de Mildt-Scheffers en mevrouw M.H. Teljer-Kraai. Mevrouw de Mildt-Scheffers is een 53-jarige 
moeder van vijf kinderen, echtgenote van dominee de Mildt uit Renkum. Hun jongste zoon Jan woont nog thuis. 
Mevrouw Teljer-Kraai is een jonge moeder van 31 jaar. Haar man Guus heeft een leidinggevende positie bij de Unilever. 
Zij hebben één kind.  
Beide gezinnen wonen tijdelijk in een appartement in de oude villa “Silva Sanat” (“Het bos geneest”) van de familie 
Bruil aan de Stationsweg 60. Jan de Mildt vraagt zijn moeder of het wel verstandig is om nog te gaan wandelen. Het is 
immers nog maar een half uur tot aan de spertijd. En na spertijd (avondklok) is het verboden om je nog op straat te 
bevinden. Maar de dames geven aan hooguit 10 minuten weg te zullen zijn. Ze gaan een blokje om over de 
Stationsweg, Erikalaan, Artillerielaan en dan terug door de Eikenlaan. Daarbij moeten we bedenken dat de straten in 
1944 iets anders liepen dan vandaag (zie kaartje). 
Als de dames al een poosje weg zijn, horen de achterblijvers aan de Stationsweg plotseling mitrailleurvuur vrij dichtbij 
uit de richting van de kazernes. Dan wordt het doodstil. Hannie Pereboom, die woont aan de Stationsweg 64 (hoek 
Larixlaan), kijkt op dat moment op haar horloge: het is vijf voor acht. Als het acht uur geweest is, worden de mensen 
in “Silva Sanat” ongerust. De vrouwen hadden al lang thuis moeten zijn, en kunnen nu niet meer over straat. Tegen 
beter weten in hopen ze dat de beide moeders, geschrokken van het schieten, ergens naar binnen gevlucht zijn en nu 
niet meer naar huis kunnen. De volgende ochtend wordt de rauwe werkelijkheid duidelijk. Op een handkar worden de 
ontzielde lichamen van de beide vrouwen afgeleverd bij de villa aan de Stationsweg. Wat was er gebeurd? 
 
De dramatische gebeurtenissen aan de Eikenlaan 
Als de beide vrouwen die maandagavond 18 september vanuit de Artillerielaan vlak bij het Militair Hospitaal de hoek 
om komen om via de Eikenlaan weer naar huis te gaan, komt daar net de uitgestuurde Duitse patrouille op motoren 
aan. Zij zien de beide dames, en ook een verder onbekende man die zich daar op straat bevindt. De patrouille roept 
hen aan om halt te houden. De man blijft staan, de vrouwen schuilen weg achter een bosje. Daarop wordt direct door 
de Duitsers het bosje met mitrailleurvuur doorzeefd. Mevrouw de Mildt-Scheffers is op slag dood, mevrouw Teljer-
Kraai overlijdt enige tijd later aan ernstige verwondingen aan haar buik. 
De man wordt door de patrouille gevangen genomen, net als even later een andere man die zij aantreffen. Het is de 
bedoeling dat dit de eerste twee van de in totaal 10 personen zijn die als represaille voor het stelen van het wapen 
zullen worden doodgeschoten. Het geweer vinden zij niet. De beide mannen worden naar de Duitse Ortskommandant 
gebracht. 
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Locaties incident Eikenlaan 18 september 1944 
 
Meldingen op het politiebureau 
Dan gaat de patrouille naar het politiebureau, dat zich in 1944 in een tweetal huizen aan de Artillerielaan/hoek 
Ericalaan bevindt, ongeveer op de plek waar nu de oude Klinkenbergflat staat. Daar meldt de Duitse 
patrouillecommandant om acht uur aan de Nederlandse wachtcommandant van de politie dat zij twee vrouwen 
hebben doodgeschoten in de buurt van het Militair Hospitaal. Hoewel niet vermeld in het wachtrapport, zou daarbij 
zijn gezegd dat zij zijn doodgeschoten tijdens het plunderen. Tijdens het plunderen?! Het zal niet de laatste leugen in 
deze zaak zijn. 
Vervolgens komt er om kwart voor tien weer een bericht binnen bij het politiebureau. Dit keer van de Duitse 
Ortskommandant SS Obersturmführer Laban. Hij maakt bekend dat voor het wegnemen van het geweer twee mensen 
worden vastgehouden, en dat de twee vrouwen die zijn doodgeschoten zich na acht uur ’s avonds op de weg bevonden 
zouden hebben. Na acht uur?! De eerste melding op het politiebureau door de Duitse patrouille is gedaan om acht 
uur, toen alles al achter de rug was! 
De levenloze lichamen van de doodgeschoten vrouwen worden nog diezelfde avond overgebracht naar het 
politiebureau. 
 
De Edese politie komt in actie 
Als de Edese commissaris van politie, majoor Hulsman, van de situatie hoort, besluit hij in te grijpen. Met 
wachtmeester Grummels gaat hij om kwart voor tien op zoek naar de Ortskommandant. Hij vindt uiteindelijk SS 
Obersturmführer Laban in zijn tijdelijke commandopost langs de Verlengde Arnhemseweg in de buurt van de Ginkelse 
heide. Hulsman weet van Laban gedaan te krijgen dat het doodschieten van de tien Edenaren niet door gaat als hij 
binnen 24 uur het geweer weet te vinden. De twee gevangen genomen mannen krijgt hij vrij.  
Hulsman gaat direct terug naar het politiebureau. Er wordt een oproep opgesteld en gestencild. Daarin wordt vermeld 
dat de twee vrouwen (waarvan de namen verkeerd worden vermeld als Schäffer en de Mildt) zijn doodgeschoten 
omdat zij zich na 20.00 uur buiten bevonden.  
Verder wordt de bevolking opgeroepen het geweer op het politiebureau in te leveren, opdat represailles zullen 
uitblijven. Degene die het wapen terug bezorgt zal niet worden gestraft, mits hij het wapen goed verpakt komt 
inleveren. 
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Hulsman maakt van de gelegenheid gebruik om op de aanplakbiljetten ook te vermelden dat hij voorlopig zal optreden 
als hoofd van alle gemeentelijke diensten. Want NSB-burgemeester van Dierendonck en wethouder van der Horst zijn 
verdwenen in het zicht van de naderende geallieerde troepen. Als de volgende ochtend vroeg een politieman bij de 
Eikenlaan de bekendmaking aan een boom spijkert, wijst één van de omwonenden hem de plaats van het geweer. Het 
wapen wordt vervolgens naar de Ortskommandant gebracht, waarmee voor de Duitsers de zaak is afgedaan.  
 

 
Bekendmaking politie 18 september 1944 
 
Afgedaan? Het wapen heeft drie doden gekost. Waaronder twee volstrekt onschuldige vrouwen. Die er ook nog eens 
van beschuldigd worden na de avondklok buiten geweest te zijn, en geplunderd te hebben. Maar ook in Ede raakt deze 
tragische gebeurtenis in de vergetelheid. 
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Gedenkteken 
Rond 
2009 

probeert 
de familie 
de Mildt, 
gesteund 

door o.a. 
Jan de 
Nooij en 

Hugo 
Vermaas, een gedenkteken voor deze gebeurtenis geplaatst te krijgen. De gemeente Ede blijkt echter zeer 
terughoudend met het plaatsen van nieuwe monumenten. Uiteindelijk wordt de oplossing gevonden in het 
aanbrengen van een klein koperen plaatje op een bank op de hoek van de Klinkenbergerweg en de Eikenlaan. Ieder 
jaar rond 18 september ligt er een bosje bloemen bij… 
 
Tekst en afbeeldingen met dank aan en via fam. de Mildt. 

 

Plaquette Verhaal van Ede in 2020 geplaatst naast de bankje op de Eikenlaan (foto G.M. Broere) 
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                              Sporen van de Buurt                        
Orgel Oude kerk Ede                       Buurtspraak Ede en Veldhuizen 16-09-2021  
Rond de Grijze Toren: De bijdrage van de Buurt bij de aanschaf van een orgel 1845 

De Oude Kerk van Ede beschikt sinds 1845 over een “pijporgel”. De relatie van de Buurt met 
dit orgel begint voor de Buurt op de Buurtspraak van 1842. Wat in “Rond de grijze toren” met 
het volgende verhaal werd beschreven. 

De Rhijnspoorweg, de buurt en het orgel in de kerk  

“Een gebeurtenis van belang was de aanleg van de spoorweg tussen Utrecht en Arnhem in 1840. Te Ede 
kwam een onaanzienlijk station, in de volksmond „de Keet” genoemd, welke naam zich lange jaren wist 
te handhaven. Nog in 1877 stopten pas 4 treinen in elke richting. De spoorweg werd dwars door de 
buurgronden van Maanen en Veldhuizen aangelegd en verschafte de buurten een aanzienlijk saldo.  

Zo had Ede-Veldhuizen een saldo van ruim ƒ 700.— in kas. Op de Buurtspraak van 1842 werd door een 
der buurmeesters voorgesteld een deel daarvan te besteden tot het verkrijgen van een orgel in de 
kerk. Al jaren bestonden er plannen tot het verkrijgen van een orgel, maar ze stuitten allen af op het 
gebrek aan geld. Andere buurtmeesters ondersteunden het voorstel.  

De geërfden J. C. Fischer, J. Eylander, W. Jansen en W. Horsting wensten de som te bepalen op ƒ 500,— 
en voor dit doel aan Maanen een zelfde bedrag te vragen. Het resultaat was, dat er een commissie gevormd 
werd, bestaande uit: 1. vertegenwoordigers uit het College van Kerkvoogden; 2. idem uit de Kerkeraad, 
waaronder de predikant Ds. Detmar; 3. de buurmeesters van Ede-Veldhuizen, n.l. D. Hendriks, A. C. 
Mulder, C. Melissen en J. Willemsen; 4. vertegenwoordigers der buurten, n.l. A. van Eeck voor Maanen, T. 
Jansen voor Doesburg, W. Jansen voor Veldhuizen, T. Toonen voor Wekerom, H. Bussink voor de Ginkel, 
H. Veenschoten voor Ederveen en 5. voor het dorp J. C. Fischer, P. C. Neelmeijer, de koster-schoolmeester 
en J. van Grootheest.  

De commissie komt voor ’t eerst samen op 18 oktober 
1842 ten huize van het lid H. Prins, kerkvoogd. Daar 
wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen 
de heer J.C. Fischer, die ook het secretariaat 
waarneemt. Hij was dus voorzitter-secretaris en de 
ziel der commissie. 10 november kwam men reeds 
opnieuw bij elkaar. Behalve de ƒ 500,- van Ede-
Veldhuizen, had men toezegging van Maanen van een 
bedrag van ƒ 500,-. Doesburg schonk ƒ 250,-, later nog 
eens ƒ 250,-. De Heer van Kernhem, baron van 
Heeckeren, gaf ƒ 300,- en de grootgrondbezitter baron 
van Pallandt ƒ 100,-.  

Enkele andere personen gaven ƒ 51,-, terwijl de 
collecte ƒ 745,- opleverde. In totaal ƒ 2696,-. De 
totaalkosten bedroegen ƒ 8451,-, zodat er een tekort 
van ƒ 5755,- was, dat door de Kerkvoogdij betaald 
werd. Het orgel werd op 5 Februari 1845 door de 
commissie aan de Kerk overgedragen. De „Commissie 
tot daarstelling van een orgel in de Kerk te Ede” werd 
grote dank gebracht voor haar arbeid, in ’t bijzonder 
de voorzitter Fischer, voor zijn loffelijke ijver en 
nauwgezet toezicht.” 

Bron: Ronde de Grijze Toren  1958 / L.C. Schreuders 

                                                                                                      Schwartze orgel 1845 Oude kerk Ede 
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Schwartze-orgel  

In 1842 was de wens reeds uitgesproken, maar er was toen geen geld voor een orgel. In de jaren die volgden 
ontving de kerk echter een aanzienlijke som geld door verkoop van gronden ten behoeve van de aanleg 
van de Rhijnspoorweg. Er moest uiteindelijk gekozen worden tussen een instrument van de firma Naber uit 
Deventer, of van de firma Schwartze uit het Duitse Anholt. 

De keuze viel op de firma Schwartze, die een pijporgel aanbood voor 3.500 gulden. Door transport- en 
verbouwingskosten kwamen de totale kosten echter uiteindelijk uit op 8.451 gulden. Voor het orgel werd 
een galerij gebouwd boven de preekstoel, die toen voor het op dat moment nog afgesloten koor van de 
kerk stond. Het orgel had oorspronkelijk een wit front dat tot aan het gewelf van de kerk reikte.  

In 1917 werd, wegens ruimtegebrek, het koor bij de kerk getrokken en moest het orgel worden verplaatst 

naar een galerij aan de westzijde van de kerk. Aangezien het schip lager is dan het koor, werd om het 

daar passend te maken de helft van het front er letterlijk afgesnoeid en verknoeid. De orgelkas werd 

verkleind en bruin geschilderd. In 1937 werd het orgel wederom aangepast door de firma Pels uit Alkmaar.  

In 1963 werd de kerk grondig gerestaureerd. Het werd niet haalbaar geacht het Schwartze-orgel nogmaals 

te restaureren en dus werd er uitgekeken naar een nieuw orgel. In 1965/67 werd het dan ook vervangen 

door de huidige Van Dam/Pels orgel. 

Bron: Wikipedia Oude kerk Ede 

 

Foto: Het aangepaste Schwartze orgel rond 1955 

                                                                                                             Foto: Van  Dan/Pels orgel 1965/1967 
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Foto: Van Dam Pels orgel na restauratie 2021 / Berend van Steenbeek 

Het Van Dam/Pels orgel 

In 1967 werd het van Dam/Pels orgel van de Hervormde Kerk in Nieuwe Niedorp verplaatst naar de Oude 
kerk te Ede. Het orgel kwam beschikbaar omdat de kerk van Nieuwe Niedorp wegens bouwvalligheid werd 
gesloopt. Dit orgel werd in 1877 gebouwd door de firma Van Dam uit Leeuwarden. In Ede werd het 
gerestaureerd en uitgebreid door de firma Pels te Alkmaar en geplaatst op de plaats waar het oude orgel 
was afgebroken Adviseur hierbij was de bekende Nederlandse organist Feike Asma. 

Van september 2020 tot april 2021 werd een algehele renovatie uitgevoerd door de firma van Vulpen 
Orgelbouw te Utrecht. De belangrijkste aanpassingen hierbij waren vooral het terugbrengen van het 
hoofdwerk naar de oorspronkelijke dispositie en winddruk; de windvoorziening werd geheel vernieuwd en 
teruggebracht naar de oorspronkelijke opstelling met één grote magazijnbalg. De oorspronkelijke hogere 
winddruk is teruggebracht waardoor het orgel nu krachtiger klinkt. Daarnaast werd ook het schilderwerk 
opnieuw aangebracht in de oorspronkelijke lichte kleur en het bladgoud op de ornamenten is geheel 
vernieuwd. Bron: Wikipedia Oude kerk Ede 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Orgel Oude Kerk 2020 / Berend van Steenbeek 

 

> Met dank voor de ondersteuning bij dit verhaal van Roel Cirkel, oud adm. Buurtmeester 
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                                                                                      Jaarverslag 
Buurt Ede en Veldhuizen  2020-2021                                                      
 
Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede en Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur in de periode 17-09-2020 tot 16-09-20121. Met haar activiteiten streeft het bestuur er naar 
het unieke verhaal van de Buurt als privaatrechtelijk orgaan en haar cultuurhistorische achtergrond op vele 
manieren onder de aandacht te brengen van geërfdenn van de Buurt, inwoners van Ede en 
belangstellenden. Vooral om de waarde van dit immaterieel erfgoed ook voor toekomstige generaties veilig 
te stellen. 
 
Het verslagjaar 2020-2021 was ook voor de Buurt een bijzonder jaar en uniek in haar lange historie. Door de 
geldende maatregelen die i.v.m. de Cororna pandemie die door de overheid werden vastgesteld waren 
fysieke samenkomsten niet meer mogelijk. Voor het eerst in de geschiedenis werd, naast incidenteel op 1,5 
mtr. afstand, online via Zoom-sessies de regel om overleg te voeren. Uitvoering van activiteiten door het 
bestuur werden hierdoor tot een minimum beperkt. Wel werd veelvuldig deelgenomen aan online 
vergaderingen die door diverse partijen werden georganiseerd. 
 
Het Buurtbestuur heeft in het afgelopen verslagjaar de voortgang van een aantal lopende en nieuwe 
onderwerpen afgewikkeld of ter hand genomen hierbij een kort overzicht:  

 
Buurtvlag: 
Na de introductie van de Buurtvlag tijdens de Buitengewone Buurtspraak in 2019 
was op de dag van de Buurspraak, 17 september 2020, voor het eerst op diverse 
locatie in Ede de wapperende vlag waar te nemen. Helaas bleek de buurtvlag, 
aangeboden aan de burgemeester om net als andere vlaggen tijdens bijvoorbeeld 
de Heideweek te hijsen, op het Raadhuis niet te wapperen. Dat vraagt dus om 
extra aandacht.  
 
 

Natuuropschoondag 2019: 
Deze jaarlijks terugkerende activiteit in de maand oktober waarbij wij met gemiddeld zo’n 500 kinderen uit 
het basisonderwijs de Eder heide op gaan om deze te ontdoen van ongewenste opgroei was de eerste 
activiteit die wij hebben moeten annuleren. Bijkomend voordeel was wel dat in dit jaar het geplande groot 
onderhoud van de heide door her Rijksvastgoedbedrijf werd afgerond. Hierdoor was er voor de kinderen op 
deze locatie dan ook weinig (achterstallig) onderhoud uit te voeren.  
 
Langs de grenzen van de Buurt: 
Door de Buurtrichter werd gestart met het onderzoek of het 
mogelijk zou zijn om een interessante wandelroute over of 
langs de historische grenzen van de Buurt te maken. Met het 
in kaart brengen werd gestart bij het Fort aan de Buursteeg 
om vandaar via de Munnikebeek, Doesburgedijk, Edese Bos 
en de noordkant van de Eder heide bij de Valenberg uit te 
komen. Om vandaar via de Noord Ginkel, de Ginkelse heide 
en langs de Sijsselt vooralsnog te eindigen op het 
Kazerneterrein ter hoogte van de Smederij. 
Deze 1e verkenning leverde een zeer interessante wandeling 
op waarvan we nog eens moeten onderzoeken hoe wij deze 
vorm kunnen geven en eventueel publiceren. 
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Tentoonstelling: Ede in ontwikkeling van Oost naar West: 
Op 3 oktober 2020 werd deze tentoonstelling van het Historisch Museum 
bij Cultura Erfgoed officieel geopend. Met een mooie tijdslijn over de 
ontwikkelingen die Ede doormaakte. Hierbij ook ruime aandacht voor de 
Buurt, haar bestuur en geschiedenis.  
 

Transcriberen Buurtboeken: 
Na een oproep onder de 
geërfden om ondersteuning 
bij het transcriberen van met 
name de verslagen van de 
Buurtspraken uit het 6e Buurtboek (1949-1992) werd door een 
aantal betrokken geërfden hierop positief gereageerd om mee 
aan de slag te gaan. Voor de coördinatie en controle werd 
geërfde Rini Weijman bereid gevonden dit op zich te nemen. De 
verslagen van 1949 tot 1973 waren nog niet omgezet van 
handschrift naar een Word-documenten. Daarnaast werden de 

documenten van de jaren 1974-1992 en het 5e Buurtboek 1902-1949 opnieuw vormgegeven om zo eenheid te 
creëren. Echter alles onder verwijzing naar de paginanummers uit de originele Buurtboeken.   
 
Archieffoto’s Buurtspraken: 
In zowel het archief van de gemeente Ede, te raadplegen via Archieval, als het archief van de Ver. Oud 
Ede/Historisch Museum zijn foto’s opgenomen van oude Buurtspraken. Helaas blijken de beschrijving in 
bepaalde gevallen incompleet, of staan er onjuiste bestuurssamenstellingen of namen bij. Wij proberen aan 
de hand van onze Buurtboeken deze omschrijvingen te optimaliseren. Ook willen wij kijken of wij deze 
foto’s als extra aan de getranscribeerde Buurtboeken kunnen toevoegen. 

 
 
Relatiebeheersysteem: 
Om het bestand van geregisterde geërfden en belangstellenden van de buurt beter toegankelijk te maken 
en hierop eventueel eenvoudig te kunnen selecteren is het afgelopen jaar ,in samenwerking met geërfden 
Ad Tiemens maar vooral met Jos Groen, gewerkt aan een nieuwe opzet van ons Excel bestand. In de loop 
van het nieuwe Buurtjaar hopen wij dit te kunnen afronden. 
 
Wildwal: 
Naar aanleiding van het verzoek van Ver. Oud Ede om de Wildwal een 
monumentale status te geven zijn ook wij wederom betrokken bij dit overleg. 
Reeds in 2003 was de Buurt berokken bij het toenmalige Wildwalcomité dat 
aanbevelingen heeft gedaan voorherstel, beheer en beleefbaar maken van 
deze unieke wal die ook langs de grenzen van he drop Ede liep. Hier is in 
eerdere Buurtspraken ook aandacht aan besteed. Hoewel het huidige overleg 
nog gaande is hebben wij samen met enkele andere partijen afgesproken om 
een informatieve publieksfolder te maken. Samen met geërfde Bas Popkema 
(tekstschrijver en journalist) als redacteur wordt hier nu aan gewerkt. 
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Levend Landschap Ede: 

Als ambassadeur Levend Landschap voor Ede (dorp) en 
Veldhuizen werken wij samen met de Natuur en Landschap 
van de gemeente Ede en St. Landschapsbeheer Gelderland 
aan projecten in de natuur in onze eigen woon- en 
leefomgeving. Zo zijn wij betrokken bij het instellen van de 
Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede en kleinschalige lokale 
projecten in bijvoorbeeld het kader van vergroening en 
biodiversiteit. Daarnaast waren wij dit voorjaar betrokken 
bij een online cursus “Alles over de Edese Landschappen”. 
Vanuit deze cursus hebben wij de gegevens gekregen van 
ruim 50 potentiële geïnteresseerden voor activiteiten in het 
landschap. Deze cursus staat inmiddels online. Meer 
informatie hierover op de website:  

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alles-over-edese-landschappen/ 
 
Gebrandschilderd raam Technisch school Ede: 
Bij het nalezen van de Buurtboeken uit de vorige eeuw stuiten wij op het 
voormelde raam dat door de Buurt bij de opening van de school in 1952 werd 
aangeboden. De school is er niet meer maar waar is dan het raam gebleven? 
Na een intensieve speurtocht bleek dit raam samen met een aantal andere 
na het afbreken van de school een plaats te hebben gekregen bij de 
hoofingang van het huidige Streek College aan de Zandlaan. 

 
Op het raam o.a. een 
afbeelding van de Oude 
Kerk en schaapskudde 
derhalve een echt 
historisch raam. Tijdens 
de Buurtspraak hebben 
wij hier kort aandacht 
aan gegeven. 
 
 

 
Het Knuppeltje: 
Tijdens het onderzoek naar het raam van ’t Streek kwam ook de vraag naar voren waar 
is dan het “Knuppeltje” gebleven. Dit bronzen beeldje naar een ontwerp van Jan van 
Luijn (1916-1995) bleek altijd op het voorterrein van de school te hebben gestaan en 
was nu “spoorloos”. Het beeld van een jongen met los vallende kleding en op blote 
voeten kijkt turend in de verte. In de volksmond kreeg het de naam “Het Knuppeltje”. 
Na wat research bleek het tot op heden te worden bewaard in het depot van de 
gemeente Ede. Na contact hierover met de betreffende medewerker werd duidelijk dat 
er wordt onderzocht om dit beeld bijv. weer terug te plaatsen op de oude locatie nu de 
nieuwe Klinkenberg (Vilente). Uiteaard volgen wij dit proces met aandacht. 

   
Rond de Grijze Toren / 1958: 
Onze webmeester Bert Verwoerd maakte het bestuur er op attent dat het grafisch 
ontwerp op de omslag van boek “Rond de Grijze Toren”, Jan de Mildt, de zoon was van de 
dame die tijdens een schietincident op 17 september 1944 om het leven kwam in de buurt 
van de toenmalige Artillerielaan. Nog nooit was er door het buurtbestuur gekeken naar het 
verhaal van Jan de Mildt en deze gebeurtenissen.  Na enig onderzoek kwamen wij in 
contact met de weduwe van Jan mevrouw Hannie de Mildt-Pereboom en zijn dochter 
Machteld de Mildt. Van het indrukwekkende verhaal dat dit opleverde hebben wij verslag 
gedaan op de Buurtspraak 2021.  
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Staatnamencommissie Ede: 
Dit voorjaar kwamen wij, n.a.v. de publicatie in EdeStad in contact met deze commissie. Waarbij 
wij de vraag stelden, die wij al diverse malen op de Buurtspraak hebben uitgesproken “Waarom 
heeft Ede nog steeds geen Richter(s)Laan”. Er is een Buurtscheuterlaan, een Buurtmeesterweg, 
een Buurtweg en de Randweg allemaal terug te lijden naar de Buurt. Diverse burgemeesters 
hebben een laan of straat gekregen. Er is ook een Schoutenhof alleen de eeuwen oude functie 
(Buurt)Richter is nooit benoemd. En laten de we dan naast de Buurtrichter ook de Houtrichter van 
Ede niet vergeten. Wij hopen dat deze vragen nu op de juiste plek zijn terecht gekomen. 
 
Projecten gemeente Ede: 
Bij diverse projecten binnen de gemeente Ede zijn of blijven wij vanuit onze historische 
achtergrond betrokken. Een paar voorbeelden hiervan zijn Gebiedsentree Ginkel, het Stadspark en 
Landgoed Kernhem. Tijdens deze bijeenkomsten proberen wij vanuit het historisch perspectief 
mee te denken bij de ontwikkelingen en hoe kun je aan historische aspecten aandacht geven bij 
eventuele uitvoering.  
 
Multimedia project HAN: 
Dit project vanuit Erfgoed Gelderland in samenwerking met de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen werd door ons opgepakt om door de 
studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design vorm te 
geven aan een moderne presentatie. Dit om met name de jeugd, het 
verhaal en de geschiedenis van de Buurt te vertellen. In juni werd tijdens 
hun eindpresentatie de uitvoering van deze opdracht gepresenteerd. Zij 
bedachten “de 11 Ede tocht” een interactieve route met QR-codes door 
Ede met voor de Buurt relevante punten. Wij willen proberen dit idee 
i.s.m. met bijvoorbeeld Cultura Erfgoededucatie nader uit te werken. 
 
Buurtspraak 2021: 

Als afsluiting van het Buurtjaar 2020-2021 is er traditioneel de 
Buurtspraak voor geërfden en belangstellenden van de Buurt. Met in 
het eerste deel een interessant (historisch)programma en na de 
pauze tijd voor rekening en verantwoording van het door het 
Buurtbestuur gevoerd beleid. Ook dit Buurtjaar werd het bestuur, 
net als iedereen, in de uitvoering van taken en projecten beperkt 
door de Corona pandemie. In 2021 werd de Buurtspaak wederom 
gehouden in de Oude Kerk in Ede om de geldende Corona 
maatregelen als 1,5 mtr. afstand te kunnen waarborgen.  

 
Tot slot: 
Toch is het Buurtbestuur er ondanks Corona en haar minimale bestuurssamenstelling er in geslaagd 
om aan veel projecten aandacht te geven en betrokken te zijn. Helaas moeten wij wel vaststellen 
dat ondersteuning voor bestuurstaken vanuit de geërfden nauwelijks aanwezig is. Dit brengt dan 
ook de toekomst en het voorbestaan van de Buurt als (historisch)orgaan steeds verder in het 
gevaar. Wij blijven dan ook dringend op zoek naar betrokken geërfden om de Buurt naar een 
veilige toekomst te leiden. 
 
Ede, 16 september 2021 
Mede namens her Buurtbestuur 
Geen Broere 
Buurtrichter Buurt Ede en Veldhuizen       
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                                                    Sporen van de Buurt 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen                                                 datum 16 september 2021 

 

Zoektocht naar een gebrandschilderd raam aangeboden door de Buurt in 1952 bij de opening 

van de Chr. Technische School aan de Amsterdamseweg in Ede. Aanleiding voor deze zoektocht 

was een vermelding in het 6e Buurtboek 1949-1993 waar op de Buurtspraak van 18 september 

1952 onderstaande zinsnede werd gevonden: 

"Ook waren vertegenwoordigers der Buurt aanwezig bij de opening van de Technische School waar we bij die 

gelegenheid een gebrandschilderd raam aangeboden hebben voorstellende de schaapskooi van de Ginkel, en 

onze oude Edesche Toren" (zie citaat) 

 

  
 

Via Coördinator Facilitair Dirk Ansink van voorheen het Chr. Technische School, Het Chr. Streeklyceum later 
de Chr. Scholengemeenschap Streek en sinds deze zomer Het Streek college voor Chr. voor praktijkonderwijs. 
en betreft zowel VMBO als MAVO als Praktijk-onderwijs, thans aan de Zandlaan 25 te Ede ontvingen wij de 
navolgen informatie: 
 
De architect voor de nieuwbouw had vanuit de gemeente Ede en ook vanuit de directie van Het-Streek de 
opdracht gekregen om een aantal zaken in zijn bouwtekeningen mee te nemen als herinnering (nostalgie) aan 
de oude LTS.  Dit betrof ook een aantal glas in lood ramen van de zgn. “koepel” die er destijds stond en zo 
ook het glas in loodraam waar de Buurt naar op zoek is met de afbeelding van Schaapskooi en Herv. Kerk Ede 
bij de opgang van de trap naar de 1-ste en 2-de verdieping. Al deze glas in loodramen zijn gespaard gebleven 
en verwerkt in de nieuwe entree in de school aan de Zandlaan. De glas in loodramen zijn zo verwerkt dat ze 
aan beide kanten beschermd worden door ramen…dus eigenlijk ingebouwd in een soort van thermopane ruit 
of dubbel glas. 
  
Het raam is dus niet vernietigd tijdens de sloop maar gelukkig op een mooie manier verwerkt in de entree 
van de nieuwe school met als andere kant de wand de schoolkantine van waaruit het uitzicht dan ook mooi 
op deze glas in lood ramen valt 

 
Ede, 12 oktober 2020 
Geen Broere / Buurtrichter 
   
Bijlagen: Glas in lood wand en afbeelding van het door de Buurt aangeboden raam. 
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Bijlage: Sporen van de Buurt Glas in Lood raam 1952 
 

  
Glas in lood raam “Buurt” in Het Streek College (foto Glasatelier Friso) 

 

    
Glas in lood wand entree Het Streek College 
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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 

Financieel Jaaroverzicht 2020-2021 

 

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 1-9-2020 tot en met 31-8-2021. 
 
Liquiditeit: 
De Buurt beschikt over 2 bankrekeningen, met per 1-9-2020 een gezamenlijk saldo van  
€ 19.094. Per 31-8-2021 bedraagt het saldo € 21.306, een stijging van € 2.212. 
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 Rabobank Clubsupport subsidie (€ 1.164) waarvan 
realisatie en kosten volledig in komende boekjaren vallen.  
De subsidie van de Gemeente Ede (€ 1.528) welke grotendeels (ca. € 1.000) ingezet is t.b.v. de 
reguliere kosten van de Buurt en de organisatie van de Buurtspraak. 

• Gedurende de verslagperiode ontvangen particuliere donaties en giften (€ 373).  

Inkomsten en uitgaven: 
In de eerste grafiek zijn de inkomsten en uitgaven gedurende de verslagperiode 2020-2021 naar rubriek 
gespecificeerd. (bijlage 1) 
 
Banksaldi: 
De tweede grafiek toont het verloop van de gezamenlijke banksaldi vanaf 2009. De stijging in 2014 is het 
gevolg van de toevoeging* van baten van Buurtvereniging de Klaphek (€ 5.824) aan de Buurt Ede en 
Veldhuizen. (bijlagen 2-3) 
*per notariële akte is het saldo per 29-7-2017 formeel aan de Buurt toegewezen. 

 

Binnen het gezamenlijk banksaldo wordt - conform het genomen besluit tijdens de Buurtspraak 2020 - 
een bedrag van € 15.000 aangehouden als voorziening ten behoeve van het Buurtbos. 
Deze voorziening staat gesepareerd op de zakelijke rekening van de Rabobank. 
 
Projecten: 
In dit financieel overzicht zijn een aantal projecten benoemd en gespecificeerd. 
Ten laste van toekomstige projecten is een reservering van ca. € 2.600 aangehouden. (bijlage 3) 
 
 
Ede, 16 september 2021 
 
Ed van Remmen 
Administratief Buurtmeester 
 
 

 
 
Bijlage 1: Samenvatting baten en lasten 2020-2021 
Bijlage 2: Verloop banksaldi 2008-2021 
Bijlage 3: Liquiditeitenoverzicht 2020-2021 
Bijlage 4: Projectenoverzicht 2020-2021 
Bijlage 5: Verklaring kascommissie 07-09-2021 
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Bijlage: 1 

 

 
 
 
 

Bijlage: 2 
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Bijlage 3 

 

 
 

Bijlage 4 
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Bijlage 5:  
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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 
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. 

 

 
 

Herbenoeming Buurtmeester (Ede): 

Afgelopen Buurtspraak zat de termijn van 6 jaar voor Buurtmeester Ruud Dijkman er op. Conform de 

statuten van de Buurt kon een directe herbenoeming niet plaatsvinden en was hij niet per direct 

herbenoembaar. Gezien het feit dat er geen kandidaten waren voor de invulling van deze functie 

verklaarde Ruud zich bereid het afgelopen Buurtjaar de functie als interim te blijven vervullen. Hoewel 

hij gezien zijn leeftijd een nieuwe periode van 6 jaar bezwaarlijk vind is hij toch bereid zich herkiesbaar 

te stellen om het voortbestaan van de Buurt niet in gevaar te brengen. Hij stelt zich dan ook opnieuw 

herkiesbaar tot zich een waardig opvolger voor deze functie heeft gemeld. 

- Het buurtbestuur stelt voor deze benoeming voor een nieuwe termijn te accorderen. 
 

Vacature Administrerend Buurtmeester vacant vanaf 2021: 

Administrerend Buurtmeester Ed van Remmen heeft aangegeven om persoonlijke redenen na twee jaar 

helaas te moeten stoppen met het uitvoeren van deze functie. De functie administrerend Buurtmeester  

betekend dat naast de bestuurlijke taken ook de zorg voor de (financiële)administratie zoals bank- en 

verzekeringen, subsidieaanvragen alsmede ANBI en KvK registratie. Een functie van groot belang voor het 

beheer van de Buurt. Voor deze functie heeft het bestuur nog geen nieuwe kandidaat kunnen werven. 

- Het buurtbestuur roept dringend kandidaten op zich voor deze functie) aan te melden. 

 

Vacature Buurtmeester(s) m/v (vrijwilliger) vacant vanaf 2019: 

Ook bij de Buurtspraak van 2020 hebben wij deze “openstaande” functies reeds aan de orde gesteld. Een 

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.  
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Momenteel zijn er (nog) slechts 2 van de 4 functies van Buurtmeesters ingevuld. De druk op de inzet is van 

het overige bestuur is daardoor groot. Er is dan ook een dringende behoefte om is deze functies van 

Buurtmeester te voorzien. Het betreft een onbezoldigde functies voor een bestuursperiode van 6 jaar.  

- Het buurtbestuur roept dringend kandidaten op zich voor deze functie(s) aan te melden. 

 

Toekomst van de Buurt en het buurtbestuur: 

Het invullen en vaststellen van de toekomstvisie van de Buurt zal mede bepalen op welke terreinen de 

bestuurders zich in de toekomst kunnen gaan richten. Wat is de rol van de Buurt in onze huidige moderne 

samenleving en welke rollen en taken passen daarbij of waar moeten wij afscheid van nemen. 

 

Betrokkenheid Natuur en landschap: 

Een Buurtmeester of bijz. functionaris die samen met het bestuur deze specifiek natuur gerelateerde 

onderwerpen (m.u.v. het Buurtbos) behartigt is zeer welkom. 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 ruimste zin te versterken.  

  

Ondersteunende bestuursfuncties Buurtbestuur: 

Al eerder is door geërfden op een Buurtspraak vastgesteld dat het Buurtbestuur ondersteunende functies 

kan formeren om de taken van het Buurtbestuur te ondersteunen. Hiervoor is het bestuur dringend op zoek 

naar kandidaten die invulling kunnen geven aan te vormen:  Projectgroepen, Commissies en speciale taken. 

Hierbij gaat het voor om zaken als het opstellen toekomstvisie, historische onderzoek en pr, voorlichting 

en 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 dringend kandidaten op om zich te melden voor deze fiuncties.   

Alleen MET elkaar kunnen wij de Buurt veiligstellen en door geven aan volgende generaties Edenaren. 

 

Functie Buurtrichter: 

De Buurtrichter heeft al eerder aangegeven na 10 jaar op termijn zijn functie te willen gaan neer leggen. 

Het wordt tijd voor nieuw bloed en visie om de Buurt naar een nieuwe toekomt te lijden. Veel stappen 

zijn de afgelopen jaren gezet om de Buurt naar de toekomst te brengen en de Buurt weer meer onder de 

aandacht te brengen van de Edese gemeenschap.  

Één van de meest sprekende resultaten is de opname van de traditionele Buurtspraak op de Nederlandse 

UNESCO lijst van Immaterieel Erfgoed en de rol als voorbeeld gemeenschap bij het Int. Verdrag van Faro. 

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 en haar geërfden bij ontwikkelingen die de Buurt(schap) 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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                    BUURT Ede en Veldhuizen 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 

- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos  

- B. van Dasselaar / Buurtscheuter 

 

De volgende onderwerpen komen in dit verslag aan de orde: 
1. Onderhoud en instandhouding 
2. Toezicht en handhaving 
3. Jachtgenot 
 

Onderhoud en instandhouding: 
In groeiseizoen 2021 is er voldoende regen gevallen waardoor het buurtbos zich begint te herstellen van 
de voorgaande extreem droge jaren. Het neerslag tekort is verder toegenomen. Voor het doorzetten 
van het herstel zijn nog zeker een aantal gematigde zomers noodzakelijk. Door het herstel komt de 
natuurlijke verjonging van het bos ook beter van de grond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjonging Douglas Verjonging Grove den 
 

De ongewenste soorten blijken hier ook van te profiteren, 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. Een 
aantal exemplaren Amerikaanse vogelkers is inmiddels voldoende omvang om als brandhout te worden 
geoogst, kleiner exemplaren zullen worden afgezet met de bosmaaier of met wortel en al uit de grond 
worden getrokken. Bij het afzetten zullen de lariksen langs het laantje in zicht worden gebracht.  
 

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 waarbij wordt er gestuurd op een gevarieerd toekomstig bestendig bos. De uitvoering van 
de maatregelen zal zoveel mogelijk worden gedaan door de inzet van vrijwilligers. 

 

Afgelopen jaar heeft de gemeente Ede een veiligheid snoei uitgevoerd aan bomen langs de Barteweg en  
heeft daarbij ook de bomen van het buurtbos meegenomen, waardoor de Buurt voldoet aan haar 
zorgplicht in het kader van het Burgerlijk Wetboek.  
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Cetrificaat Paticulier Natuurbeheer: 
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 een periode van 6 jaar een subsidie toegekend van  
€ 149,02 per jaar.  
 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient het bos opengesteld te zijn 
voor wandelaars, dit is aangegeven door middel van openstellingsborden aan 
beide zijde van het laantje. Als gevolg van de coronapandemie is de 
recreatiedruk op de bossen toegenomen waardoor het nodig was om de 
opstellingsregels aan te scherpen, door onder meer een verbod op te nemen 
voor mountainbikers en professionele hondenuitlaatservices, daarom zijn 
nieuwe borden geplaatst. De informatieborden aan beide zijde van het buurtbos 
schoongemaakt.  
 
Opstellingsbord met onder meer verbod voor mountainbikers en 
om met meer als 3 honden aangelijnd te wandelen. 

 
Toezicht en handhaving 
Voor handhaving en toezicht wordt samengewerkt met de andere terreinbeheerders waarvoor De Buurt 
deelnemers is van het convenant “Handhaven op elkaars grondgebied”. Vanuit Rentmeesterskantoor 
Dasselaar Advies wordt samengewerkt met de Bosgroep Midden-Nederland en de Natuurcollectieven op 
de Veluwe en de Achterhoek.  
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 tuinseizoen extra controle op storten van tuinafval. 
 
Jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer, de 
huurovereenkomst is verlengd met de minimum wettelijke termijn van 6 jaar tot  
30 september 2027. De huurprijs bedraagt € 30,00 per jaar. 
 
Het Buurtbos maakt onderdeel uit van het jachtveld tussen de Zonneoordlaan en de Goorsteeg. De 
huurders/jachthouders verzorgen voor de eigenaren en grondgebruikers in dit veld het beheer en 
schadebestrijding, hiermee is de aansprakelijkheid voor wildschade op landbouwpercelen door 
geschoven naar de jachthuurders. Het jachtveld is gelegen in de Wildbeheereenheid Zuid West Veluwe. 
De wildbeheereenheid voert het door de Faunabeheereenheid Gelderland vastgestelde faunabeheerplan 
uit.  
 
De jachthuurders houden tevens een oogje in het zeil, afgelopen hebben zij er voor zorggedragen dat 
in de rand van het bos langs de Barteweg achtergelaten vuilniszakken zijn opgeruimd.  
Met de jachthuurders  is enkele malen per jaar overleg inzake het wildbeheer en toezicht in het 
buurtbos. 
 
De Buurtscheuter 
Benny van Dasselaar. Telefoon 0318–616772 Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaradvies.nl  
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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 
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.  
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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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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 16 september 2021 
Stand van zaken Edese Schaapskudden / Stichting Edese Schaapskudden   
 

Voorafgaand een deze Buurtspraak hebben wij in overleg met de voorzitter van de Stichting Edese 
Schaapskudden Gijs van Veldhuizen het verslag “Stand van zaken Edese Schaapskudden” 
ontvangen. Deze jaarlijkse bijdrage rond de stand van zaken van de kudde treft u onderstaand aan. 
 
Dames en Heren 

Met genoegen wil ik u vanmorgen even meenemen naar de schaapskooien van Aart en Henk v.d. Brandhof 
op de Ginkel- en Edse Heide maar vooral ook naar het beheer van de Schaapskudde. 

De kudde blijkt steeds meer een recreatief doel te krijgen. Het aantal mensen dat langs de kooi komt 
fietsen, wandelen of rennen wordt steeds meer. Vooral het laatste jaar is dat heel erg toegenomen. Ook 
Corona heeft daaraan bij gedragen. Reden temeer om de kudde zichtbaar te houden voor het publiek. 
Daar is echt behoefte aan, mensen laten dat ook horen.  

De kudde van Aart bestaat op dit moment uit 270 ooien en er zijn 275 lammeren geboren in het voorjaar. 
De kudde van Henk bestaat nu uit 155 ooien, hier zijn dit voorjaar 180 lammeren geboren. Er zijn vrijwel 
geen problemen met de kudden, tenminste wanneer je praat over ziekten. Dat werkt heel plezierig. 

De heide staat er wel heel mooi bij dit jaar, we hebben daar natuurlijk heel goed weer voor gehad. Maar 
het is ook goed weer geweest voor het pijpenstrootje en de prunus, er is heel veel gegroeid. Dus is er veel 
te vreten voor de schapen.  

Het vele publiek dat komt kijken bij de herders is goed, ze zijn van harte welkom. Maar de loslopende 
honden op de heide blijft een groot probleem voor de schapen maar ook voor de herders. Het is lastig om 
dit duidelijk te maken. Elke keer weer moeten we de mensen daar op wijzen. Soms geeft dat ook 
vervelende reacties.   

Het afgelopen jaar zijn alle afrasteringen van de kralen van stroom voorzien om de wolf bij de schapen 
vandaan te houden, tot nu toe zijn we daar redelijk in geslaagd.  

Wat de activiteiten betreft hebben we natuurlijk ook te maken gehad met Corona. Dat is jammer. We 
hopen op betere tijden. De activiteiten die de Vrienden van de Stichting Edese Schaapskudden altijd 
organiseren waren dit jaar van andere aard. Daarmee  hebben zij op een andere manier bijgedragen aan 
het welzijn van onze kudde. 

Ede, september 2021 
Gijs van Veldhuizen 
Voorzitter Stichting Edese Schaapskudden 
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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 

 

 

 

 

 



 

Verslag Rijksvastgoedbedrijf Heidebeer 2020/2021 Pagina 2 
        

 

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 
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