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Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur. Het Buurtjaar 2015-2016 telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast 5 reguliere 
bestuursvergaderingen, nog 60 andere activiteiten.  
 

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. Uitnodigingen voor presentaties, 
ontvangsten en openingen van exposities en tentoonstellingen werden bijgewoond. Tevens werd 
deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van Erfgoededucatie van Cultuurpunt Ede, Bevrijdings- of 
herinneringstoerisme een initiatief van de Prov. Gelderland en Veluws Erfgoed beleven. 
 

  Tijdens de Buurtspraak 2015 waren wij vanaf 07.00 uur live te volgen tijdens de 
ochtenduitzending van Omroep Gelderland in het nieuwsprogramma “Goedemorgen 
Gelderland” tussen 06.00 en 10.00 uur. Tijdens de aanloop van de Buurtspraak was Laurens 
Tijink als verslaggever aanwezig om meer informatie te krijgen over onze traditie en dit live      
 uit te zenden inclusief het luiden van de klokken tot het geluid van het roeren van de 

     kandij in het glaasje brandewijn.  
 
Op de dag van de Buurtspraak 2015 stond ’s-middags ook de opening van de tijdelijke tentoonstelling “100 
jaar Vluchtoord Ede” in de schaapskooi op de Eder heide op de agenda. In aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de ambassaderaad van België en de burgemeester van Uden en wethouder van 
Nunspeet werd door de Buurtrichter, namens het comité, een inleidende toespraak gehouden. Aansluitend 
werd door de aanwezigen waaronder burgemeester v.d. Knaap bij het Belgenmonument stilgestaan bij dit 
onderdeel van de Grote Oorlog d.m.v. het leggen van bloemen. De tentoonstelling werd gezien de 
belangstelling nog met een extra dag verlengd tot 27 september 2015.  
 

 
Ook in 2015 maakte de Buurt weer deel uit van het organisatie comité Natuuropschoondagen. Mede in het 
kader van de expositie vluchtoord werd de Natuuropschoondag gehouden op 25 september. Waardoor ook de 
ruim 400 deelnemende scholieren uit groep 7 en 8  van het basisonderwijs de gelegenheid kregen om in het 
educatietraject zowel het monument als de expositie te bezoeken. Aan de begeleidende leraren werd als 
mogelijk klasproject, mede in het kader van de actuele stroom vluchtelingen uit o.a. Syrië, de lesbrief 
“Vluchtoord Ede” uitgereikt 
 
In de loop van het buurtjaar werd het vanuit de gemeente geïnitieerde project “mEdemaken” afgesloten. 
In het onderdeel Cultuur hebben intensief deelgenomen aan dit project. Als resultaat verscheen het rapport 
“Ik ben een mEdemaker. Het deelrapport Cultuur is terug te vinden op de website van de Gemeente Ede. 
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In het kader van de ontwikkeling om te komen tot het oprichten een “Erfgoedcentrum” waarin, naast 
partijen die zich bezighouden met de cultuurhistorie, de VOE (Ver.Oud Ede) en het HME (Historisch museum 
Ede) ook het Gemeentearchief en de Musea in Ede deelnemer zijn, werden diverse vergaderingen 
bijgewoond. In het voorjaar van 2016 is dit overleg enigszins stil te komen liggen mede in afwachting van de 
ontwikkelingen van de nieuwe Cultuurnota (maart 2016)waarin o.a. ook de visie van mEdemaken is verwerkt 
en de mogelijke ontwikkelingen t.a.v. Cultura. De cultuurnota kunt u raadplegen d.m.v. onderstaande link: 
 

Onze nauwe banden, sinds de oprichting in 1953, met de Stichting 
Edeseschaapkudden werden onderhouden door het bezoeken van de 
relatiebijeenkomst van de St. Vrienden v.d. Edese Schaapskuuden 
en de uitreiking van het adoptiecertificaat 2016 na de 
lammerentijd. Dit jaar hebben wij ons adoptie lam de naam 
meegegeven “Unico de 63e”. De combinatie van Buurtrichter Unico 
van Wassenaer en het feit dat wij als Buurt Ede-Veldhuizen dit jaar 
voor de 63e keer een sponsorbijdrage leverden aan de 
Schaapskudden. Daarnaast namen wij deel aan de traditionele 
Scheerdersmaaltijd na afloop van het Schaapscheerdersfeest bij de 
kooi op de Ginkelseheide op 11 juni 2016. 

Foto: Ingeborg Kriegsman 

 
In februari 2016 werd deelgenomen aan de “Inspiratiebijeenkomst Veluws 
Erfgoed Beleven” intergemeentelijk erfgoedproject van de Gemeente Ede 
en Apeldoorn in samenwerking met VisitVeluwe. Doel om met het bundelen 
van krachten er voor te zorgen dat het “Buitenmuseum Veluwe”, de 
mooiste Gelderse streek beter op de kaart komt te staan. Niet alleen in de 
deelnemende gemeenten maar op de hele Veluwe. Met als titel “De Veluwe 
als buitenmuseum”. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedmarketingplan “Hoe zorgen we dat 
we het beoogde publiek ook werkelijk bereiken”. Het programma werd gepresenteerd door de “Ridders van 
Gelre” met aanwezigheid van o.a. wethouder cultuur van Ede Johan Weijland.  
 
Op 12 maart was het zover, het initiatief om haardhout uit 
het Buurtbos te verkopen aan de geërfden werd 
uitgevoerd. Buurtscheuter Benny van Dasselaar had na het 
blessen een professioneel bedrijf het hout laten kappen en 
op stapels van twee sterremeters langs het Larixlaantje 
laten opslaan. De koffie of chocolademelk met koeken 
stonden klaar om de geërfden te ontvangen en hun de 
begeleiden naar de voor hen bestemde partij. Het werd 
een drukte van belang op het laantje met auto’s en 
aanhangers om de gekochte partijen af te voeren.  
Twintig geërfden maakten gebruik van het aanbod en in 
totaal werd ruim 43 m3 hout afgevoerd. Een bijzondere 
gebeurtenis in de historie van de Buurt. 
 

Door de Buurt werd ook dit jaar als erfgoedpartner deelgenomen in het 
project "Living artifacts of de Veluwe" met de invulling van het 
deelproject "Veluwse Poort: Een afscheid en een nieuw begin". Veel tijd 
gestoken in het onderzoek naar de originele aktes van verkoop van 
verpachting van het heide bezit van de Buurt aan het Ministerie van 
Oorlog. Dit ook voor ons met verrassende resultaten. Het eindresultaat 
van het project werd tijdens een speciaal “Historische café” met de 
opening van de tentoonstelling “In dienst van Ede” op 6 juli 2016 in het 
Akoesticum  gepresenteerd.   

Foto: Bert Vos                                       (vervolg pag.3) 
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In de vorm van een tafelgesprek “Garnizoen Ede draait door!” werd door de diverse deelnemende partners 
hun onderdeel van de inbreng en betrokkenheid gepresenteerd. Ruud Dijkman vertelde het verhaal over de 
Buurtspraken waarin de besluiten tot verkoop van het bezit van de Buurt  werden genomen. 

 
 Na de Buurtspraak 2015 kreeg de Buurt van Case Communicatie het 
aanbod om geheel belangeloos een Website voor de Buurt Ede- 

                       Veldhuizen te ontwikkelen. Uiteraard werd dit aanbod met beide  
handen aangepakt. Er werd binnen het bestuur een commissie websites samengesteld, onder 
voorzitterschap van Buurtmeester Gijs Jansen, om het overleg met Case op te starten en 
een concept voor de invulling te bedenken. Middels een “briefjessessie” werd in grote lijnen 
bepaald wat de onderdelen en inhoud van de website zou kunnen worden. Waarna door de 
bestuursleden de eerste teksten konden worden geschreven.   
 

Veel aandacht van het Buurtstuur is dit Buurtjaar ook gegaan de het 

aanpassen van het Buurtreglement 1912. In oktober 1877 werd voor het 
eerst, na jarenlang overleg, een reglement voor de Buurt 
vastgesteld. Dit reglement werd op de Buurtspraak van 19 
september 1912 met een aantal wijziging op nieuw vastgesteld. Het 
Buurtreglement 1912 wordt ook nu nog gehanteerd. Gezien het feit 
dat wij als Buurtbestuur regelmatig worden geconfronteerd met 
zaken die in de huidige (moderne) tijd om aanpassing vragen 
hebben wij, samen met de notariële ondersteuning van Notaris Mr. 
W.D. Dahlman van Van Putten van Apeldoorn notarissen, de 
afgelopen tijd gewerkt aan een aangepaste vorm van het reglement 
1912. Hierbij was het uitgangspunt het oude reglement zoveel 
mogelijk (om historisch redenen) in tact te houden en zaken te 
actualiseren Twee zaken speelden daarbij een belangrijke rol, de 
naam van de Buurt Ede-Veldhuizen en tekstuele wijzigingen en 
aanvulling van artikelen op het reglement 1912. Het 
conceptvoorstel van het aangepaste reglement zal op de 
Buurtspraak 2016 aan de geërfden ter stemming worden voorgelegd. 

 
 
 
 
 
 

 
 
         


