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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen  21 september 2017                      Bijlage 1 

 

Buurtgedicht van Harry Oonk, Stadsdichter van Ede, tijdens de Buurtspraak van 

de Buurt Ede-Veldhuizen 2017 
  
Buurt Ede-Veldhuizen 
 
Stil sluimerend hart van ons lage land 
Kloppend in de boezem van geschoren velden 
Ooit door ijs in groeven geschuurd klei en zand 
Ook de wind deed zich hier gelden 
 
Geboeid door Rijn, IJssel en Zuiderzee 
Gedoopt in 50 tinten groen met purperen gloed  
Door voorname heren en de dominee 
Door de mannen van de hoge hoed 
 
Tussen Planken Wambuis en Utrecht gekneld 
Ons lieflijk dorpje Ede, boeren huizen in het Veld 
 
Er blaat een schaap 
Er loeit een os 
Er burlt een hert 
Er krokt een raaf 
 
Het is den derde donderdag van september 
De klokken van de oude kerk hebben geluid 
Hoort, hoort zegt het voort ! 
Tied veur Buirspraecke in der dorp Ede und buirschap Velthuisen 
 
Buurtrichter, Buurtbestuur, Buurtscheuter,  
Buurtmeesters, Buurtschrijver, Klepperman, Geërfden, 
Laat je horen in: 
De begroeiing langs wegen 
Opschoondagen en het buurtbos  
De vergroening van de heide 
De schaapskooi, de kudde, de wildwallen 
De buurtgronden en De Zwarte Laan 
Dooi, denk, doe en stem 
Laat de richtershamer slaan. 
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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen  21 september 2017 

 
Echter 
Ondertussen tocht het hart van Ede 
Een infarct ligt op de loer 
Pleinen lijken te groeien 
De straten zuchten 
Er heerst veel opheffingsuitverkoop 
Maar toch            maar toch 
Waar viert het geluk van Nederland haar feestje?  
 
Ede en Veldhuizen, buurt van geluk 
Dat ik hier ooit als buurtdichter mocht landen  
Dit kan nooit meer stuk  
En bovendien  
Hier komt jaarlijks  
De Buurtspraak voorbij 
Met als van olds 
Beklonken met brandewijn en kandij 

 
 
Harry Oonk, stadsdichter van Ede / september 2017 
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     NOTITIE Buurt Ede en Veldhuizen                                   Bijlage 2 
Aan : Buurtbestuur 
Van : Geen Broere / Buurtrichter 
Datum : 18-10-2016 
Betreft : Aanpassen schrijfwijze naam Buurt Ede en Veldhuizen 

 

Tijdens de Buurtspraak 2016 stond de wijziging van het Buurtreglement 1912 op de agenda en daarnaast de 
wijziging van de officiële naam van de Buurt van Buurt Ede-Veldhuizen in Buurt Ede en Veldhuizen. Deze 
wijziging van de naam gaf reden tot een hevige discussie over de reden en de te kiezen schrijfwijze. Vanuit 
de geërfden kwam naar voren om bij een wijziging van de naam te gaan kiezen voor een historische 
schrijfwijze. 
 
Het toevoegen van “en” leidde niet tot problemen wel het feit dat, om het onderscheid te maken met de 
naamgeving van de wijk Ede-Veldhuizen, het kiezen van een historische schrijfwijze mogelijk een betere 
optie zou zijn. Naar aanleiding van de discussie hierover werd aan het Buurtbestuur mandaat verleend om 
zich hier na de Buurtspraak nader over te buigen en te onderzoeken welk naam voor de Buurt het best 
officieel gehanteerd zou kunnen worden. 
 
Even terug in de tijd, schrijven was alleen weggelegd voor een kleine groep van de bevolking en dan schreef 
men vaak op wat men meende te horen. In 1804 kwam de eerste officiële spelling uit (prof. Siegenbeek) en 
in 1851 verscheen het eerste woordenboek der Nederlandse taal. Pas in 1863 verscheen een ontwerp 
“Spelling” van Te Winkel dat in datzelfde jaar door de Belgische regering werd overgenomen, de Ned. 
ministerraad heeft deze spelling eerst in 1883 formeel overgenomen. 
 
Door op te schrijven wat men “hoorde” veranderde de schrijfwijze met grote regelmaat, en vaak werd dit 
dan weer in andere stukken en geschriften overgenomen. Zo komen we de schrijfwijze Ede bijvoorbeeld 
tegen als Edhe, Eeden, Eden, Eede enz. Ook Veldhuizen kent zo z’n eigen weg hierin en komen we tegen als 
Velthuijzen, Velthuysen, Velthuijsen. 
 
In het oudste Buurtboek van de Buurt Ede en Veldhuizen schrijft men op het voorblad “Buirspraecke in der 
dorp Ede und buirschap Velthuisen” geen grote afwijking dus van de tot op heden gevoerde naam Ede-
Veldhuizen. Daarna komen in de Buurtboeken ook de eerder genoemde schrijfwijzen voor en verschilt dit 
regelmatig. Hiermee kan dus beslist NIET worden vastgesteld dat er een uniforme “historische” naam of 
schrijfwijze voor de Buurt bestaat.  
 
Met het eventueel aanpassen van een schrijfwijze van Veldhuizen in bijv. Veldhuisen maken we geen 
kenmerkend onderscheid misschien wel zichtbaar voor een oplettende lezer maar in de spreektaal is dat 
onderscheid zeker niet. Daarnaast zorgt het aanpassen van de schrijfwijze in bijvoorbeeld “Veldhuijsen” er 
voor dat via de moderne zoekmachines de Buurt niet snel meer wordt gevonden. Zo kom je bij deze naam 
bijna uitsluitend terecht in de genealogie over de familienaam Veldhuizen met al z’n verschillende 
schrijfwijzen. 
 
Ook heb ik deze vraag nog voorgelegd aan Peter van Beek, Gemeentearchivaris Ede.  
Hij heeft wat naspeuring gedaan en geeft als reactie: 
“Natuurlijk is het zo dat de spelwijze in de loop van de tijd zeer divers is geweest. Dat komt zeker ook 
door de diverse schrijvers door de eeuwen heen en de mate van hun geschooldheid. In het reglement van 
begin 20e eeuw wordt aangegeven de Buurt Ede-Veldhuizen. Dat vind ik op zich een goede referentie. 
 
Ik heb ook nog naar de formele status gekeken en bedacht dat ik die in het kadaster terug zou kunnen 
vinden. Daar staat als eigenaar van het buurtbos aangegeven de naam Buurt Ede en Veldhuizen. En 
eigenlijk vind ik (persoonlijk) dat het meest doorslaggevend. 
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Uiteindelijk is natuurlijk niets fout, maar ik ben geneigd om te adviseren om deze meest formele 
aanduiding door de overheid aan te houden.” 
 
Met deze memo hoop ik een basisstuk te hebben kunnen geven voor discussie over dit onderwerp en om als 
Buurtbestuur tot een juiste besluitvorming te kunnen komen. 
 
Opmerking: 
 
BESLUIT: 
In de bestuursvergadering van 20 oktober 2016 heeft het bestuur op basis van de beschikbare 
informatie definitief besloten de naam Buurt Ede en Veldhuizen te gaan voeren. In een akte verleden 
bij VPVA Notarissen is op 10 januari 2017 deze naam vastgelegd gelijk met het aangepaste 
Buurtreglement. 
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                                                                                     Jaarverslag 
Buurt Ede en Veldhuizen  2016-2017                                                       Bijlage 3                    
 

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                                                      
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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. 
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                                                Financieel Jaaroverzicht 
Buurt Ede en Veldhuizen                                                                           Bijlage 4 
Betreft : Jaaroverzicht van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017 

 

Rabo Rekening Courant(RRC) (NL11RABO01420.41.807) 

Ontvangsten: 

01-09-2016 Saldo RRC     €     31,40 

15-09-2016 Opbrengst koffie Buurtspraak 2016       15,60 

15-09-2016 Restitutie salarissen         40,00 

Diversen Donaties 14/9/16, 19/9/16, 13/2/17        60,00 

23-09-2016 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   170,00 

17-10-2016 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   200,00 

29-10-2016 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   120,00 

02-01-2017 Jachtrecht 2016 G. van de Zandschulp        25,00 

04-02-2017 Opbrengst restantpartij hardhout buurtbos       50,00 

15-07-2017 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   100,00 

29-08-2017 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   150,00 

      Totaal  €   962,00  

Uitgaven: 

15-09-2016 Salarissen           40,00 

23-09-2016 Kosten Buurtspraak 2016 aan Edese Concertzaal    172,59 

17-10-2016 Kosten promotiehut + historische kleding R. Dijkman   191,78 

29-10-2016 Premie Interpolis WA-verzekering      120,99 

02-03-2017 Wijnhandel Borg tbv attentie notaris D. Bahlman      38,40 

30-05-2017 Waterschapslasten 2017 aan GBLT Zwolle         5,74 

15-07-2017 Heidebrouwerij tbv IASC Congres Commons      59,66 

18-07-2017 Brandewijn verjaardag oud-buurtscheuter G. Folsche 95 jr     16,75 

29-08-2017 St.Vrienden Edese Schaapskudden/Donatie 2017 UnicoLXIV   150,00 

Diversen Totaalkosten RABO rekening 2016/2017 (12 maanden)   129,55   

31-08-2017 Saldo RRC           36,54   

      Totaal  €   962,00 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (NL26RABO3177.577.676) 

Ontvangsten: 

01-09-2016 Saldo RBSR      € 8769,65 

01-01-2017 Rente (01/01/16-31/12/16)        14,66 

     Totaal  € 8784,31 

Uitgaven: 

23-09-2016 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    170,00 

17-10-2016 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    200,00 

29-10-2016 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    120,00 

15-07-2017 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    100,00 

29-08-2017 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    150,00 

31-08-2017 Saldo RBSR       8044,31 

      Totaal  € 8784,31 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (NL80RABO3663.406.636) t.b.v. Buurtvereniging Klaphek 

Ontvangsten: 

01-09-2016 Saldo RBSR      € 5590,56 

01-01-2017 Rente 01/01/16-31/12/16           9,93 

     Totaal  € 5600,49 

Uitgaven: 

31-08-2017 Saldo RBSR       5600,49  zie N.B.1 

      Totaal  € 5600,49 
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N.B.1  Het saldo van RBSR NL80RABO3663.406.636 is inmiddels eigendom van de Buurt Ede en Veldhuizen; eerder was het saldo 

van de Buurtvereniging Klaphek. Als de ‘slapende’ Buurtvereniging Klaphek niet tot een doorstart kwam, zou het saldo volgens  

overeenkomst d.d. 15-04-2014, gedeponeerd op 15-05-2014 bij notariskantoor Posthuma en Schutte, per 29 juni 2017 vervallen aan de 

Buurt Ede en Veldhuizen. Inmiddels is dit in overleg met de heer A. ten Klooster van v.h. Buurtvereniging Klaphek en notariskantoor 

Posthuma en Schutte geëffectueerd. 

 

 

Bezit van de Buurt Ede en Veldhuizen op 31-08-2017 

Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)               PM 

Buurtboeken in Gemeentearchief Ede              PM 

Saldo Rabo Rekening Courant (NL11RABO01420.41.807)  €       36,54  

Saldo RaboBedrijfsSpaarRekening (NL26RABO3177.577.676)    8044,31 

Saldo RaboBedrijfsSpaarRekening (NL80RABO3663.406.636)    5600,49 

      Totaal  € 13681,34 

 

 

Overzicht saldo van de laatste 5 jaar: 

per 31-08-2013     6142,28  

per 31-08-2014     5885,20  

per 31-08-2015     8371,43 

per 31-08-2016     8801,05 

per 31-08-2017   13681,34 
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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 21 september 2017                        Bijlage 5 

 
Verslag van de stand van zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter  
Benny van Dasselaar tijdens de Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen.  
 
Geacht buurtbestuur en geërfden,  
 
Na het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in de voorgaande jaren zijn er het afgelopen jaar geen grote 
activiteiten in het bos geweest, toch zal ik ook dit jaar stilstaan bij de centrale thema’s, te weten: 

1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 
2. Toezicht / vuilstort / handhaving 
3. Jacht 

 
1. Onderhoud en instandhouding: 

Afgelopen groeiseizoen heeft het Buurtbos zich rustig te kennen herstellen van de ingrepen, de natuurlijke verjonging 
van de grond begint te komen. In een later stadium kunnen selectief de gewenste boomsoorten worden vrijgesteld en 
bevoordeeld. 
In de buurpercelen staan volop bes dragende Amerikaanse vogelkers, een volledige bestrijding van deze soort in het 
Buurtbos heeft dan ook geen zin en wordt gekozen voor selectieve aanpak.  
Bij voldoende animo is het de bedoeling om in het voorjaar van 2018 met behulp van vrijwilligers/geërfden een dag te 
organiseren waarbij de Amerikaanse vogelkers selectief getrokken en afgezet wordt. 
 
In 2016 is de provincie verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Om te 
voorkomen dat er een stortvloed aan kleine aanvragen bij de provincie wordt ingediend is een ondergrens ingesteld van 
150 hectare per aanvraag. Om in aanmerking te komen voor subsidie met een kleiner oppervlakte kan aangesloten 
worden bij het Natuurcollectief Gelderland of een samenwerking met de Bosgroep Midden Nederland  worden 
aangegaan. 
 
In het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland is aan het Buurtbos het beheertype N.16.01 Droogbos met 
productie gegeven. De subsidie voor dit beheertype bedraagt met in gang van 1 januari 2018 bedraagt deze € 25,29 per 
hectare per jaar met daarboven een openstellingssubsidie van € 33,34 per hectare per jaar, totaal jaarlijkse bijdrage 
per hectare € 58,63.  
De subsidie heeft een looptijd van 5 jaar. Om in aanmerking te komen voor dient er sprake te zijn van gecertificeerd 
bosbeheer. Om in aanmerking te komen van een certificaat dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, zoals 
het hebben van een bosbeheerplan, werkplannen en logboeken.  
Certificeren kan door dit aan te vragen bij de Stichting Certificering SNL of gebruik te maken van het groepscertificaat 
van de Bosgroep.  
 
Met een oppervlakte van 2.59.64 hectare kan voor het Buurtbos een bijdrage verkregen worden van  
€ 152,23 per jaar. De aanvraagkosten via de Bosgroep bedragen 5,5% van de subsidie ofwel € 8,37, met de verplichting 
om lid te worden van de Bosgroep, kosten € 130,00 per jaar.  
Netto subsidie opbrengst € 13,86 per jaar, met als verplichting te moeten voldoen aan alle verplichtingen vanuit het 
groepscertifcaat zoals opstellen actueel beheerplan, werkplannen en logboek, dit is de basis voor de audit van de 
Stichting Certificering SNL. 
 
Zelfstandig certificeren en aansluiten bij het Natuurcollectief Gelderland is ook een mogelijkheid om voor subsidie in 
aanmerking te komen. Ik zal komende maanden nagaan of het rendabel is om zelfstandig te certificeren en aan te 
sluiten bij het Natuurcollectief. Tevens zal ik nagaan of certificeren en subsidie aanvragen via mijn kantoor door aan te 
sluiten bij grotere bij mij in beheer zijnde boscomplexen tot de mogelijkheden behoort. Duidelijk is wel dat aanvragen 
van de subsidie via de Bosgroep voor ons niet lonend is.  
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2. Toezicht / vuilstort / handhaving: 
De informatieborden en de openstellingsborden aan de Bartenweg en Woutersweg zijn ongeschonden het jaar 
doorgekomen, verder zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.  
 
Samenwerking voor handhaving en toezicht gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief zijn blijft moeizaam 
verlopen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt de roep voor de terugkeer van de veldpolitie steeds 
sterker vanuit het veld, door de lopende reorganisatie van de Politie zal hieraan voorlopig geen gehoor aan worden 
gegeven.  
 
Voor toezicht en controle bezoek ik regelmatig het Buurtbos, afgelopen jaar heb ik geen bijzonderheden 
geconstateerd. Wel wordt druk gemaakt van het Lariksenlaantje door de buurtbewoners en recreanten van de 
aanliggende campings om te wandelen en de hond uit te laten. 
 

3. Jacht: 
Het jachtgenot in het Buurtbos is tot 31 maart 2021, verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer voor een 
huurprijs van € 25,00 per jaar.  
In december 2016 heb ik overleg gehad met de heer Van de Zandschulp inzake het wildbeheer en toezicht in het 
buurtbos.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gevoerde beheer in het afgelopen jaar en ben 
gaarne bereid eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen nader toe te lichten.  
 
 
Buurtscheuter 
Benny van Dasselaar. 
Telefoon 0318–616772 
Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaeradvies.nl  
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                                                     Toespraak Buurtrichter 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 21 september 2017                             Bijlage 6      

Betreft : 1667-2017 Buurtrichters 350 jaar in functie  door Geen Broere, Buurtrichter 

 
Als inleiding voor de Buurtspraak 2017 wil ik graag het thema “Historisch functioneren van de 
Buurt” hanteren. Met als uitgangspunt de onderwerpen die op deze 313e Buurtspraak die sinds 1596 
relevant zijn. Historisch omdat de Buurt als Publiekrechtelijk orgaan in deze vorm waarschijnlijk de 
enige nog bestaande Buurtschap in Nederland is. Maar ook om stil te staan bij het feit dat de 
functie van “Richter, die wij nergens in Nederland meer tegenkomen, dit jaar 350 jaar bij ons 
bestaat. 
 
In de resolutieboeken (de notulen) van de buurt vinden we terug dat op de Buijrtspreack van12 
april 1667 is besloten een Buijrrichter te benoemen als voorzitter “der Buijrtspreack”. Tot dan 
werd deze functie bekleed door de “Scholtis”, de Schout en tevens Buurtmeester. De geschiedenis 
van de Buurt gaat echter veel verder terug dan het jaar 1667, daar ga ik nu niet verder op in. Tot 
1667 was er dus geen Buurtrichter aangesteld. De welgestelden behoorden in de eerste plaats tot 
de leidinggevenden in het dorpsleven en droegen in die tijd de titel van schout of scholtis. Het 
schoutengeslacht van Ommeren was zo’n vooraanstaande in en rond Ede, mensen van gewicht, met 
aanzien, gezag, invloed en met vermogen…….. een echte elité dus.  
 
Tussen 1543 en 1676 waren er vijf generaties die de positie van Schout en Buurtmeester 
grotendeels bekleden met als laatste Ceelman van Ommeren. We hebben het nu over de periode 
dat in “Holland” Rembrandt van Rijn werkte aan zijn Nachtwacht! Na Ceelman bekleden tussen 
1667 en 1682 nog twee generaties, Luitenant Jacob van Ommeren en Celiman van Ommeren de 
nieuwe functie van Buurtrichter. Daarna komt deze in 1682 aan de heer van Kernhem en niet meer 
aan de Schout. De van Wassenaers zullen over een periode van bijna twee eeuwen daarna functie 
van Richter vervullen. 
 
Als eerste Jacob II van Wassenaer Obdam, hij verkoos een carriere in het leger en niet als zijn 
vader die bij de marine als  admiraal bevelhebber van s’lands vloot werd nadat Michiel de Ruyter 
voor deze eer bedankte. Jacob trouwde in 1676 met Adriana Spophia van Raesfelt uit Delden 
erfdochter van landgoed Twickel waardoor dit landgoed de volgende generaties tot het 
belangrijkste verblijf van de van Wassenaers zou worden.  Dit naast het nog altijd 200 hectare 
grote landgoed Wassenaar wat de kern was van de vroegere bezittingen van de familie. Samen met 
buitenplaats Zuidwijk, de vroegere heerlijkheid Zuidwijk met de Zuidwijksepolder en Santhorst. 
Jacob II zorgde ervoor dat deze bezittingen rond 615 weer in het bezit kwamen van de familie daar 
deze eerder al in begin 1500 in het bezet waren geweest van Jan II van Wassenaer.  
 
Na zijn overlijden in 1716 werd zijn zoon Johan Hendrik van Wassenaer Obdam met dezelfde 
condities benoemd. Als lid van de Ridderschap van Holland maakte hij deel uit van het bestuur van 
gewest Holland en was gecommiteerde van de Staten Generaal en later lid van de Raad van State. 
Johan liet hun woonpaleis, nu het pand van de Raad van State in den Haag ontwerpen en bouwen. 
 
Als hij in 1747 overlijd wordt Unico Wilhelm van Wassenaer unaniem tot Richter gekozen: “op die 
zelve voet en voorrechten als zijn hoog wel geboren voorgangers als van olds hebben gehad”.  
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Unico was o.a. Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk, lid van het Hollandse Ridderschap, 
gecommitteerde voor de Staten Generaal en Hoogheemraad.  
Wij kennen hem vooral als componist van de Concerti Armonici waar wij in voorgaande 
Buurtspraken uitgebreid aandacht aan hebben gegeven. Na zijn overlijden in 1766 werden de taken 
tijdelijk waargenomen door de blijkbaar inmiddels aanwezige “substituijt Buurrigter”. 
 

Dat er weer een nieuwe Buurtrichter diende te worden gekozen was inmiddels vanzelfsprekend 
evenals het feit dat de heer van Kernhem dat ambt vervulde. En zo werd als opvolger van Unico in 
1768 Carel George van Wassenaer gekozen. Hij was bewindvoerder van de VOC en van 1782 tot 
1785 diplomaat aan het keizerlijk hof in Wenen. Vanaf 1769 treedt Mr. Wicherts, oud burgemeester 
der stad Wageningen op als “substituijt Buurrigter”. In 1771 wordt Mr. Wichers i.v.m. zijn hoge 
leeftijd  
inn deze functie vervangen door Mr. Hoff, secretaris der stad Arnhem. 
 
Het optreden van een plaatsvervanger was wellicht onvermijdelijk geworden omdat de van 
Wassenaers meerdere bezittingen en bestuurlijke functies hadden. Het landgoed Kernhem met 
daarbij het Buurtrichterschap van de Buurt Ede-Veldhuizen waren daar bepaald niet de 
voornaamste onder. Wel lezen we in de buurtboeken diverse malen dat zij zelf aanwezig waren op 
de Buurtspraak. Het kan dan ook praktisch niet anders zijn geweest dat ze dan op hun Huis in 
Kernhem verbleven. Bovendien was een vervanger voor de geërfden niet afkeurenswaardig zolang 
dit hun belang niet schaadde en zij het Buurtbestuur aan deskundigen konden overlaten. Hierbij 
moet worden aangetekend dat de geërfden te allen tijde het recht behielden een andere 
Buurtrichter te kiezen. 
 
In 1801 wordt wederom een van Wassenaer als Richter gekozen, ditmaal Jacob Unico Willem van 
Wassenaer Obdam die o.a. deel uitmaakte van de Admiralitiet van Rotterdam. Hij zond een brief  
aan de Buurtmeesters en geërfden waarin hij mededeelde dat zijn rentmeester Jan van Zanten zou 
optreden als substituut Buurtrichter. Van Zanten diende de rechten van de Buurt te erkennen en 
bewaken en de Buurtmeesters en geërfden dienden zijn gezag te aanvaarden in alle zaken de Buurt 
betreffende, hem raadplegen en gehoorzamen “onder verband als na oude rechten”. 
 
In 1804 wordt onder deze Jan van Zanten besloten een aantal wijzigingen in de structuur van de 
Buurt aan te brengen. Voortaan zouden ieder jaar de oudste buurtmeester van respectievelijk Ede 
en Veldhuizen aftreden en was bij hun verkiezing niet langer unanimiteit maar meerderheid van 
stemmen nodig zoals dat ook voor het benoemen van de Buurtrichter gold. Deze regel werd ook 
van toepassing op alle resoluties. Echter de verkoop van Buurtgrond vormde hierop een 
uitzondering wat in latere jaren als één van de belangrijkste juridische obstakels werd beschouwd 
voor de pogingen van de centrale overheid om de woeste gronden van de Buurschappen te 
“eigenen”. Aan dit laatste heeft de Buurt Ede en Veldhuizen haar voortbestaan als één van de 
weinige in Nederland te danken. 
 
Als van ouds wordt na het overlijden van Jacob van Wassenaer zijn dochter, jawel de Buurt was 
vooruitstrevend, Maria Cornéli van Wassenaar Obdam in 1813 benoemd tot Richter, geboren in 
1799 was zij slecht 14 jaar oud. In 1816 komt Willem baron van Heeckeren Kell, die sinds 1812 de 
voogdij had over Maria, met een volmacht van Maria waarmee hij als waarnemend Buurtrichter kon 
optreden.  
 
Onder invloed van de nieuwe centrale staatsmacht ondervonden de Edese geërfden in 1810 de 
gevolgen n.a.v. een brief van de landdrost van de Veluwe om tot gronddeling van de “woeste 
gronden” te komen. Er moest een commissie komen om dit te onderzoeken. De resultaten werden 
in de volgende Buurtspraak echter niet in de notulen weergegeven doch slechts de aantekening dat 
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de Buurt aan haar verplichtingen had voldaan. Het koninklijk besluit van 1810 inzake de 
ontginning en verdeling van de “woeste gronden”, die beoogde de opdeling van de 
gemeenschappelijke gronden te bevorderen, zou nog een lange geschiedenis krijgen. Pas begin 
1900 werden de meeste Buurtgronden verkocht of verpacht aan het Ministerie van Oorlog met 
daarbij het vastleggen van een aantal rechten voor geërfden. Deze geschiedenis zullen wij op een 
volgende Buurtspraak graag eens uitgebreid behandelen. 
 
In 1824 reisde Maria Cornélia in het gevolg van Anna Pauwlona, de echtgenote van Koning Willem II, 
naar St. Petersburg voor een bezoek aan de Romanov’s. Bij terugkomst in Nederland werd zij 
aangesteld als hofdame van Anna Pauwlona. In 1831 trouwt zij met haar neef Jacob Dirk Carel van 
Heeckeren van Twickel die vanaf 1832 haar taak als Buurtrichter waarneemt. Als Maria in 1850 
overlijd wordt haar man die zich inmiddels van Wassenaer laat noemen officieel gekozen tot 
Richter. Door zijn huwelijk in gemeenschap van goederen met Maria vervielen bij haar overlijden al 
haar bezittingen aan de van Heeckerens waaronder Kernhem maar ook het kasteel Twickel in 
Delden. 
 
In 1876 gaat het Buurtrichterschap voor het eerst over naar Edese geërfde Willem Hartelust, 
kostschoolhouder/eigenaar van instituut Erica aan de Stationsweg gevestigd op Buurtgrond.  
Zaten Buurtrichters tot dan voor het leven in hun functie, vanaf nu is dat voor een periode van zes 
jaar. De heer Hartelust zou de functie bekleden tot 1901 waarna Leendert Tulp, van de 
houthandel aan de Stationsweg wordt gekozen. In 1919 benoemen de geërfden Hendrik Staf, 
bosbaas van Kernhem en het Edese Bos tot richter, zijn zoon Cornelis Staf zou de latere minister 
van oorlog en marine zijn. In 1949 wordt Jan Versteeg sr. gekozen, hij blijft in functie tot 1973,  
 
Daarna is zijn zoon Jan Versteeg jr. als zijn opvolger gekozen. Jan treedt af in 2005. Beide waren 
in dienst bij het Gemeentelijk Bosbedrijf. Vanaf 2005 is Henk Stomphorst Buurtrichter. Hij treed in 
2011 af en wordt opgevolgd door Jan Kijlstra die reeds in maart 2012 tussentijds terugtreed.  
In mei van dat jaar verzoekt het Buurtbestuur Buurtmeester Geen Broere de functie als ad-interim 
waar te nemen waarna hij in 2012 op de Buurtspraak voor de termijn van zes jaar gekozen als 
Buurtrichter.  
 
Als 17e Richter op rij mag ik deze eervolle functie met rijke historie tot op de dag van vandaag nog 
steeds bekleden!! Een unieke functie maar ook een bijzonder onderdeel van de historie in Ede. 
 
Tot slot….. en dan richt ik me nu even direct richting de vertegenwoordigers van onze gemeente:  
in Ede kennen we de Buurtweg, Buurtmeesterweg, Buurtscheuterlaan maar de historische functie  
van Richter wordt nog nergens benoemd!! Dus……………… 

 
Buurtspraak 21 september 2017    
Geen Broere 
Buurtrichter   

 

 

 

 
                                                   
 
 
 
 
 


