
Welkom in de 
Buurt Ede en Veldhuizen

Gefeliciteerd: u bent mede-
bezitter van de Buurt Ede en 
Veldhuizen! Of met een duur 
woord: geërfde van een van 
de laatste buurtschappen in 
Nederland. Als u een huis in deze 
buurt bezit, is de buurt ook een 
beetje van u. We stellen de Buurt 
Ede en Veldhuizen even voor …

Wat betekent het dat u mede-
eigenaar bent van een ‘buurt’? En wat 
is de Buurt Ede en Veldhuizen?

Tegenwoordig regelt een gemeente 
de dagelijkse gang van zaken in 
en rond een stad of dorp. Maar in 
vroeger tijden was dat anders. In 
de middeleeuwen hadden we in 
Nederland nog geen gemeenten, 
maar wel ‘buurten’. Dit waren 

stukken grond die het gezamenlijke 
bezit waren van vrije burgers, vooral 
boeren. Zoals de Buurt Ede en 
Veldhuizen, die al meer dan 1000 jaar 
bestaat.

Samen aan zet
De eigenaren – geërfden – van zo’n 
buurtschap regelden samen wat er 
moest gebeuren in hun buurt. Dan 
kun je denken aan het onderhoud 

‘Ede en Veldhuizen’ is 
een van de weinige 

buurten die ons 
land nog kent

Gezicht op Ede | Foto: collectie Corn. Hartgersnog altijd het gebruiksrecht op de 
heidevelden ten oosten van Ede. 
Daarom denken we actief mee over 
het beheer van deze natuur. De 
buurt is ook medeorganisator van de 
Natuuropschoondag, waaraan Edese 
basisscholieren meewerken. Zo blij� 
de buurt actief betrokken bij het Ede 
van nú.

Meedoen
Als mede-eigenaar er� u niet alleen 
een mooi stukje geschiedenis, u 
kunt ook zelf betrokken zijn bij de 
buurtschap. Traditiegetrouw vindt de 
jaarlijkse buurtspraak van de Buurt 

Ede en Veldhuizen plaats op de derde 
donderdagochtend in september. De 
vergadering is niet te missen, want 
de klokken van de Oude Kerk luiden 
tien minuten lang om alle geërfden        
op te roepen voor de bijeenkomst. 
Iedere ‘eigenaar van een huis en erve, 
of van een bunder bouw- en weiland, 
staande of gelegen in de buurt’ mag 
meepraten en meestemmen. En in de 
pauze staat er een glaasje brandewijn 
met kandij voor u klaar – ook dat 
doen we al sinds jaar en dag. 
U bent van harte welkom om mee 
te doen en uw buurtgenoten te 
ontmoeten!

Contact met de buurt? Mail: 
info@ede-en-veldhuizen.nl

De buurt is een culturele ANBI

www.buurt.ede-en-veldhuizen.nl

Buurtrichter en houtrichter
In 1667 kreeg Ede en Veldhuizen 

zijn eerste buurtrichter: de schout 
Ceelman van Ommeren. Daarna 
stonden de heren van Kernhem 

lang aan het roer. In die tijd 
werden de buurtrichters nog voor 
het leven benoemd, maar in 1876 

veranderde dat. Vanaf toen trad 
een buurtrichter aan voor zes jaar. 

Daarnaast hee� Ede ook een 
‘houtrichter’, die (symbolisch) 

de scepter zwaait over het Edese 
bos. Die taak is vanuit traditie in 

handen van niemand minder dan 
de burgemeester van Ede.

De buurt denkt mee over het beheer van 
de Edese hei. Foto: Geen Broere.

Meer weten over heden en verleden van de buurt? 

www.buurt.ede-en-veldhuizen.nl



van wegen en sloten, het beheer 
van woeste gronden (heidevelden, 
bossen en hooilanden), de aanleg 
van wildwallen, de brandweer, 
noem maar op. Ze kwamen eens 
per jaar bij elkaar om alles te 
bespreken in een vergadering: de 
buurtspraak. Die werd voorgezeten 
door de buurtrichter – in feite de 
burgemeester van toen. Nadat er 
gestemd was over bepaalde zaken, 
was het de taak van buurtmeesters 
om de besluiten uit te voeren. Je zou 
ze kunnen vergelijken met de huidige 
wethouders.

Oudste bestuursorgaan
De meeste ‘buurten’ in Nederland 
zijn inmiddels verleden tijd. Met de 
komst van de gemeenten werden 
deze bestuursorganen opgeheven. 
Maar sommige buurten bestaan 
nog steeds, waaronder de Buurt 
Ede en Veldhuizen. Het is het 
oudste bestuursorgaan van Ede en 

Buurt op de kaart
De Buurt Ede en Veldhuizen omvat het 

grondgebied dat in de middeleeuwen bij het 
dorp Ede en Veldhuizen hoorde. Ooit waren 
dit vooral hooilanden, heidevelden en bos, 

tegenwoordig is het grootste deel bebouwd. 
In grote lijnen gaat het om een deel van de 

Veluwse Poort (het kazerneterrein), Op den 
Berg, Ede-centrum, de wijken Veldhuizen 

en Kernhem en een deel ten westen van het 
centrum (Beatrixpark/Klaphek). Benieuwd 

welke straten bij de buurt horen? Doe de 
locatiecheck op de site!

de enige nog actieve ‘buurt’ in 
onze gemeente. Nog altijd is er 
een buurtrichter en zijn er vier 
buurtmeesters. Verder is er ook nog 
een buurtschrijver (de secretaris) 
en een buurtscheuter (vroeger was 
dit de veldwachter). En ú bent er 
natuurlijk, als geërfde van de buurt. 

             

Vroeger bestond de buurt vooral uit grasland, heide-
veld en bos. Foto: Gemeentearchief/Jac. Gazenbeek.

Sporen van de buurt
De afgelopen eeuwen zijn bijna 
alle gronden en taken van de Buurt 
Ede en Veldhuizen overgedragen 
aan de gemeente. Wat betekent 
dit bestuursorgaan vandaag de 
dag dan nog voor Ede? Anno nu 
hee� de buurtschap vooral een 
historische betekenis. We houden 
de geschiedenis van deze buurt 
levend door de verhalen van vroeger 
te delen. Want de buurt hee� heel 
wat mooie sporen nagelaten in Ede. 
Het karakteristieke Zwarte Laantje 
bijvoorbeeld – dat van de Beukenlaan 
naar de Prins Bernhardlaan loopt 
– is aangelegd door de buurt. Ook 
het Openluchttheater hee� zijn 
vorm te danken aan de buurtschap: 

vroeger werd hier door de buurt 
zand gedolven voor de uitbreiding 
van het dorp. De klok in het ‘Cleyne 
torentje’ van de Oude Kerk, die luidt 
bij huwelijken, is geschonken door 
de buurt: hij draagt de tekst ‘Buurt 
Ede-Veldhuizen 1964’. En de stichting 
Edese Schaapskudden kwam er in 
1953 mede op initiatief van de buurt, 
die nog altijd sponsor is.

Eigen grond
De Buurt Ede en Veldhuizen hee� 
ook nu nog zeggenschap over een 
paar terreinen rond Ede. We hebben 
door ruil van gronden een stuk bos in 
bezit gekregen tussen de Woutersweg 
en de Barteweg, dat we beheren. 
Verder hee� de buurt (na verkoop) 

We houden de buurtgeschiedenis levend 
door de verhalen van vroeger te vertellen

Buurtboek
De besluiten die genomen 

werden op de buurtspraak, 
werden eeuwenlang genoteerd 

in buurtboeken. Deze boeken 
werden lange tijd bewaard in 

een speciale kist in de kerk van 
Ede. Het oudste buurtboek 

van Ede en Veldhuizen stamt 
uit 1596. De boeken geven een 

mooi beeld van de geschiedenis 
en ontwikkeling van Ede. Op 

onze site leest u er meer over.

De luidklok in het ‘Cleyne torentje’ op de Oude 
Kerk, met inscriptie van de buurt. Foto boven: 

Geen Broere. Foto rechts: André Hartgers.
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