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Bijlage 1

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het
Buurtbestuur. Het Buurtjaar 2014-2015 telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast 6 reguliere
bestuursvergaderingen, nog 98 andere activiteiten.
Dit afgelopen Buurtjaar heeft het bestuur weer veel activiteiten ontplooid om met name de betrokkenheid
van de Buurt van vroeger te verbinden met het Ede van NU om daarmee het vorig jaar door mij uitgesproken
thema “De Buurt op weg naar de toekomst” invulling te geven.
Een belangrijk aantal van de activiteiten was ook dit jaar weer het netwerken om het verhaal van de Buurt
en haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen. Op uitnodiging werden presentaties,
ontvangsten en openingen van exposities en tentoonstellingen bijgewoond. Lezingen werden verzorgt voor
de stadgidsen Ede en Vrouwen van Nu afd. Bennekom/Ede.
Tijdens de Herfstproeverij van de Zeeheldenbuurt werd door het Buurtbestuur
deelgenomen met zelfgemaakte pompoensoep en notentaart en werden de
activiteiten van de Buurtschap Doesburger Eng bezocht. Ook de samenwerking met
partijen als het Historisch Museum, de Vereniging Oud Ede en het Gemeente archief
werd actief onderhouden
In het radio programma van Omroep Gelderland “En wagen vol verhalen” kregen wij de
kans om iets over de Buurtspraak te vertellen. Bij de Lokale Omroep Ede in het kunst en
cultuurprogramma StudioC werd een toelichting gegeven over de Buurt en Buurtspraak.
Voor TV-Vlaanderen werd op verzoek van VisitVeluwe meegewerkt aan het toeristische
programma “Pottenkijkers” dat opnamen maakte rondom de Eder- en Ginkelse heide.
Inzake onze contacten met de Stichting Edese Schaapskudde
werden, naast de kerstbijeenkomst, ook de adoptiebijeenkomst
met de overdracht van de oorkonde van ons 2e adoptie lam
“Unico de 2e” bezocht. Ook namen wij deel aan de traditionele
scheerdersmaaltijd in de kooi na afloop van het scheerdersfeest.
Tijdens dit feest stonden wij op de “scheerdersmarkt” met een
voorlichtingskraam over het Vluchtoord Ede.

Veel aandacht is dit jaar gegaan naar de
deelname in het comité Vluchtoord Ede
dat de herdenking organiseert van het feit
dat in 2015 100 jaar geleden was dat ruim
5000 Belgische vluchtelingen hun
toevluchtoord vonden op de Eder heide.
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In het voorjaar werd een buitenexpositie gehouden van foto’s over het
Vluchtoord op het terrein naast de gemeentehuis. In het Historisch Museum
werd een “verhalenmiddag” gehouden waar mensen hun herinneringen aan die
tijd konden komen vertellen en is in het museum de tentoonstelling “Belgen op
de hei” georganiseerd.
Op het Scheerdersfeest op 13 juni 2015 bij
de schaapskooi op de Ginkelse Heide werd
door het comité deelgenomen met een informatie kraam over het
Vluchtoord. Deze kraam werd door de Buurt bemand. Naast vele
geïnteresseerden brachten ook de heidehoogheden in gezelschap van de
voorzitter van de Edese Schaapskudden een bezoek aan de kraam.
Op 17 september is de opening van een tijdelijke expositie over het
Vluchtoord ingericht in de schaapskooi op de Eder heide en vindt een herdenking plaats bij het
Belgenmonument in aanwezigheid van o.a. een lid van de ambassaderaad van België en de burgemeesters
van Ede, Uden en Nunspeet. Website www.vluchtoord-ede.nl, daarover volgend jaar meer.
Naar aanleiding van berichtgeving in EdeStad over het idee
om een trouwpaviljoen annex ontvangstruimte te realiseren
in het stadspark bij het gemeentehuis hebben wij richting de
initiatiefnemers stappen gezet.
Hierbij hebben wij vooral gewezen op het servituut op de
Paasberg uit 1926 dat het bouwen van huizen en het planten
van opgaand geboomte verbiedt om het uitzicht vanaf de
Paasberg op het dorp, gezien vanaf de VVV-bank te
behouden. Eventuele verdere ontwikkelingen wachten wij af.

Samen met oud Edenaar André Hartgers ontdekten wij dat de in de
omgeving van ons Buurtbos gelegen “Hunneberg” op de kaart van
het Doesburgermolenpad maar ook op de “Cultuur Historische
Waardekaart” en “Ede op de Kaart” werd aangeduid als de
“Hullenberg” die in Bennekom ligt. Na overleg met de afd.
archeologie van de Gemeente bleek de onderliggende fout bij het
Kadaster te liggen waar wij met het overleggen van oude kaarten en
de kadasteratlas van 1832 een correctie hebben voorgesteld.
Het Kadaster heeft bevestigd dat de wijziging in een nieuwe release verwerkt zal worden waarna ook de
onderliggende kaarten van de gemeente worden aangepast. De St. Landschapsbeheer Gelderland
verantwoordelijk voor klompenpaden heeft de correctie inmiddels ook al doorgevoerd.
http://www.klompenpaden.nl/alle-klompenpaden/gelderland/374-doesburgermolenpad.html
Het erfgoedproject “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin”, als onderdeel van het project “Living
artifacts of the Veluwe” geïnitieerd door de afd. ruimtelijk ordening van de gemeente heeft afgelopen jaar
meer vorm gekregen. Onze deelname hierin blijft voornamelijk beperkt tot het bewaken van de historische
achtergronden van het Buurtbezit waarop de kazerneterreinen werden gerealiseerd. Straks hoort u hier
meer over. Op de website www.edekazerne.wordpress.com vind u meer informatie over dit project.

Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2014-2015

Pagina - 2 -

Als buurtbestuur zijn wij dit jaar aangeschoven bij het overleg inzake de
leerlijn Erfgoededucatie gericht op het primair onderwijs geïnitieerd vanuit
CultuurPunt. Met onze deelname aan dit overleg proberen wij om het verhaal
en de geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen op enige wijze in het
educatietraject verankerd te krijgen. Speciaal voor dit onderwerp heeft
Buurtmeester Hetty ten Klooster deelgenomen aan een training “Erfgoed in de
klas”. http://www.cultura-ede.nl/scholen
Binnen het project mEdemaken hebben wij intensief
deelgenomen aan het traject Cultuur, om in het
totaalplan van de Gemeente Ede met voorstellen te
komen ruim één miljoen te bezuinigen op dit
onderdeel. Als uitgangspunt voor mEdemaken was het
de samenleving die met voorstellen kon komen.
In het overleg Cultuur waren het toch met name de
instellingen die zich op het culturele vlak bezighouden
die bij de overlegsessies aanwezig waren. Onder
onderstaande link vind u meer informatie en ook de
eindrapportage “Cultuur”.
https://www.ede.nl/gemeente/mede-maken/
Ook dit jaar maakte de Buurt deel uit van het comité voor de
organisatie van de Natuuropschoondagen voor de Edese
schooljeugd. Hierbij werd door kinderen uit de 5e en 6e klassen
van het basisonderwijs op 9 en 10 oktober 2014 één dag gewerkt
op de Ederheide om deze te ontdoen van ongewenste opslag.
Als herinnering aan hun deelname hebben wij een oorkonde
ontwikkeld voor de deelnemers. Ook regelden wij dit jaar weer de
sponsoring de drankjes via FrieslandCampina Riedel.
Medio 2015 is het overleg Erfgoedcentrum van start gegaan. Ook hierin zijn wij deelnemer. Het Historisch
Museum Ede en de Vereniging Oud Ede hebben het initiatief genomen, mede gezien het feit dat het HME per
1 januari 2016, het huidige pand zal moeten verlaten, om te komen tot een Erfgoedcentrum waar zoveel
mogelijk erfgoedorganisaties uit de gemeente Ede kunnen gaan samenwerken. Het Gelders Erfgoed is
gevraagd een eerste opzet voor een beleidsplan te maken. Doel hiervan is te onderzoeken wat er nodig en
haalbaar is voor een Erfgoedcentrum in Ede, waarbij in eerste instantie een vestiging in Cultura wordt
voorgesteld. Het doel van het Erfgoedcentrum is het zijn van een kenniscentrum, ontmoetingsplaats,
verzorgen van cultuureducatie en exposities, presentaties en activiteiten op uiteenlopende locaties.
Op dit moment volgen wij de besprekingen met als uitgangspunt te kijken of er voor ons als Buurt voordeel
te behalen is door de mogelijkheid om het verhaal en de historie van de Buurt via een Erfgoedcentrum
onder een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2014-2015

Pagina - 3 -

