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                                                                                      Jaarverslag 
Buurt Ede en Veldhuizen  2016-2017                                                           
 

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede en Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van 
het Buurtbestuur in de periode 15-09-2016 tot 21-09-2017. Het verslagjaar telde in de agenda van 
het Buurtbestuur, naast 6 reguliere bestuursvergaderingen, nog 64 andere activiteiten. Met haar 
activiteiten blijft het bestuur het unieke verhaal van de Buurt als publiekrechtelijk orgaan en haar 
cultuurhistorische achtergrond op vele manieren onder de aandacht te brengen van geërfden, 
inwoners van Ede en belangstellenden.  
 
Er werd deelgenomen aan  o.a. relatie ontvangsten, uitnodigingen voor presentaties, openingen van 
exposities en tentoonstellingen maar ook herdenkingen. Tevens waren wij aanwezig op bijeenkomsten in 
het kader van Erfgoed, Natuur en Toerisme.  
 
Het afgelopen verslagjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende onderwerpen 
van eerdere Buurtspraken ter hand genomen of afgewikkeld: 

 Plaquette Raadhuis                      Opschonen berm N224                  Onthulling watertappunt          Wildwal Kernhem 

 
- Plaquette Buurt voor plaatsing in het gemeentehuis (2013): 
  Deze plaquette met buurtlogo werd, zoals op de Buurtspraak in 2016 aangekondigd, nog die zelfde avond  
  onthuld door burgemeester Cees van der Knaap en buurtrichter Geen Broere in aanwezigheid van de  
  voltallige gemeenteraad. 
- Uitnodiging Rijksvastgoedbedrijf (2014): 
  De door de vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf/Natuurbeheer voorgestelde “beheersexcursie”    
  voor de geërfden heeft nog steeds de aandacht van het bestuur. 
- Begroeiing langs de N224 (2015/2016): 
  Dit punt van aandacht werd zoals toegezegd door de vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf 
  aangepakt samen met het gebied bij de Langenberg (het hondenuitlaatgebied). 
- Watertappunt  Bospoort (2015): 

Dit tappunt is in overleg met ondernemers en bewoners in middels geplaatst en heeft een creatieve 
vormgeving gekregen met een knipoog naar de oude Buurtpomp die hier in het verleden stond. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij de afdeling Ruimtelijke Projecten van de gemeente Ede gevraagd een 
plaquette met foto van de oude situatie te plaatsen. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar vanuit 
deze afdeling en men verwijst naar het programma Levendig Centrum waar eventueel mogelijkheden 
gevonden kunnen worden, zeker omdat de Bospoort één van de sfeergebieden van het centrum is.  

- Overleg gemeente Ede inzake grondruil van het Buurtbos (2015): 
  Dit blijft een onderwerp voor de lange termijn maar blijft zeker een punt waar wij ons over blijven 

buigen. Het uitgangspunt hierbij blijft om het in 1952 in ruil van de gemeente verkregen bosperceel, nu 
gelegen op de voormalige Doesburgerheide, toch weer binnen de historische grenzen van de Buurt te 
krijgen. Waarbij de perceelindicatie “productiebos” voor ons een belangrijke voorwaarde is.   
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- Wildwaloverleg (2015):  
Dit onderwerp staat nog op de agenda maar heeft nog geen verdere invulling gekregen. Wel hebben wij 
ons gebogen over de staat van onderhoud van het zichtbare deel van deze wal op het landgoed Kernhem, 
dus ook dit heeft onze aandacht. Nader overleg met de archeoloog van de gemeente Ede over concrete 
invulling en aanpak zal verder worden geïnitieerd.  

- Erfgoedcentrum (2015):  
Zo enthousiast als alle partijen die zich bezig houden met Erfgoed in eerste instantie waren bij deze  
ontwikkeling, zo stil is het inmiddels geworden rondom de voortgang. Een viertal partijen vormt thans de 
eerste ring om tot uitvoering te komen. Communicatie vanuit deze partijen richting de overige 
erfgoedpartners vindt helaas NIET plaats. In januari hebben wij dit nog aan de orde gesteld in een gesprek 
met twee van de partijen, echter zonder zichtbaar resultaat. In de media is er naar aanleiding van een 
bericht in de Zandloper 2017/3 van Vereniging Oud Ede wel een bericht verschenen over opgelopen 
vertragingen. Wij houden in ieder geval de vinger aan de pols.      

- Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015):  
Over definitieve plaatsing van de “Buurtspraak” op deze lijst zijn wij nog steeds in overleg. Wel is de 
Buurtspraak inmiddels terug te vinden op de website immaterieelerfgoed.nl als netwerk.  

- Nieuw Buurtreglement en wijziging naam van de Buurt (2016): 
  Naar aanleiding van het verstrekte mandaat van de geërfden heeft het Buurtbestuur zich in de maand na 

de Buurtspraak 2016 uitgebreid bezig gouden met onderzoek naar een mogelijke historische schrijfwijze 
van de naam. Van dit onderzoek heeft een ieder via een opgestelde notitie kennis kunnen nemen.  Op 
basis van het hieruit voorvloeiende bestuursbesluit om de naam Buurt Ede en Veldhuizen als nieuwe naam 
te kiezen is deze wijziging samen met het vastgestelde aangepaste Buurtreglement 2017 middels een akte 
op 10 januari 2017 gepasseerd bij Van Putten Van Apeldoorn Notarissen. Na de Buurtreglementen van 1877 
en 1912 was het passeren van deze akte voor het nieuwe Buurtreglement 2017 weer een stap vooruit in de 
geschiedenis van de Buurt. 

 

                                     
                                Ten overstaan van notaris Bahlman passeren Buurt-meester en richter de akte “Buurtreglement 2017” 

 
Ook een aantal, inmiddels standaard activiteiten, hebben dit verslagjaar weer plaatsgevonden: 
- De jaarlijkse deelname aan de Natuuropschoondag waarvoor wij een “Buurthuis” op de heide hadden    
  geplaatst om daar aan de ruim 700 deelnemende kinderen uit de groepen 7/8 van het basis onderwijs,  
  kort een stukje van de Edese geschiedenis en de Buurt te vertellen. 
- Als sponsor van de “Vrienden van de Edese Schaapskudden” de adoptie van een lam, ditmaal “Unico de  
  64e”. Een verwijzing naar Unico van Wassenaer, Heer van Kernhem en Buurtrichter van 1747 tot 1765, en  
  naar het 64e jaar na de oprichting van de kudde tijdens de Buurtspraak van 1953.  
  Zo blijven wij ook deze traditietrouw.  
 
 

   
 
 
 
                                                          

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

    Natuuropschoondag 2016  Eder Heide               Burgemeester en Buurtrichter                          Adoptorcertificaat Unico                                                      
i 
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Internationale Common excursie Ede: 
In 2017 heeft de Buurt een ander bijzonder evenement vorm gegeven. De organisatie van een excursie voor 
een groep internationale wetenschappers die bij de Universiteit Utrecht deelnamen aan het congres “The 
International Association for the Study of the Commons” (IASC). Dit congres stond met name in het teken 
van “Commons” (samenwerkingen). Zo’n historische samenwerking was in de Buurt de Buurtspraak waar in 
samenspraak met geërfden afspraken werden gemaakt en regels opgesteld. Op deze manier was er al vanaf 
de Middeleeuwen een zeer democratische vorm van besluitvorming. Moderne vormen zijn bijvoorbeeld 
“buurttuinen” of collectieven van bijvoorbeeld zonnepanelen of glasvezel netwerken. 

 

Impressie Common excursie Universiteit van Utrecht 2017 
 
De groep wetenschappers werd op 13 juli 2017 door de Buurtrichter samen met een Buurtmeester 
ontvangen op het hoogste punt van Ede, de Paasberg, en ook oorspronkelijke buurtgrond, waarna met een 
korte wandeling langs de Trapakkers, waar vrijwilligers op traditionele wijze aan het werk waren, het 
Raadhuis werd bezocht. Hier gaf Johan Weijland, wethouder van o.a. Cultuur, een korte toelichting op Ede 
en werden door medewerkers van het Gemeentearchief de oude Buurtboeken en kaarten getoond. Daarna 
was er na een kort bezoek aan (het koor van) de Oude Kerk, de historische vergaderplaats van de Buurt, een 
bezoek aan de heidevelden rondom Ede en de schaapskooi op de Ginkelse heide. Na de lunch in Groot 
Zonneoord werden de Engen van de voormalige Buurt Doesburg bezocht en werd de excursie afgesloten met 
een bezoek aan de Doesburgermolen.   

  
Als laatste noemen wij onze aanwezigheid in Huis Kernhem op 9 september 2017 
tijdens de Open Monumenten Dag waar wij, na oproep door de Klepperman om 
ter Buurtspraak te gaan, in historische kledij op basis van resoluties uit het 
buurtboek van 1683 een “bijzondere Buurtspraak” hielden. Ook was er speciale 
aandacht voor het feit dat de functie van Buurtrichter in 2017 350 jaar bestond. 
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Buurtspraak 2017: 

Als afsluiting van het verslagjaar 2016-217 werd volgens traditie de 
Buurtspraak gehouden. Ook dit jaar weer in de Edesche Concertzaal  
(de voormalige Noorderkerk). Na onderzoek van de Buurtboeken vanaf 
1596 bleek dit de 313e Buurtspraak, uitgezonderd bijzondere 
Buurtspraken.  
 
Nadat volgens oud gebruik de klokken van de Oude Kerk tegen 10.00 uur 
waren geluid om de geërfden op te roepen voor de Buurtspraak kon deze 
vergadering om 10.00 precies door de Buurtrichter worden geopend met 
een klap van de Richtershamer.  
 
In aanwezigheid van vele geërfden en belangstelleden, en van de nieuwe 
burgemeester van Ede René Verhulst en wethouder van cultuur Johan 
Weijland, werd de agenda punt voor punt afgehandeld. Twee 
agendapunten willen wij in dit verslag graag benoemen. Als eerste het 
speciaal voor de Buurt geschreven en door de stadsdichter Harry Oonk 
voorgedragen Buurtgedicht, en het lanceren van een eigen website 
waarop naast alle documenten ook allerlei informatie over de Buurt te 
vinden zal zijn. Ook het enige boek geschreven over de Buurt “Rond de 
grijze toren” is als e-book te lezen. 

 
   

 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
     
    


