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                                 BUURT EDE – VELDHUIZEN 
 
 
Verslag van de gewone jaarlijkse buurtspraak van de Buurt  Ede-Veldhuizen gehouden op       
                donderdag 16 september 1999 in  het Historisch Museum te Ede.  
 
Aanvang 10.00 uur met klokgelui van de Nederlands Hervormde Kerk. 
 
1. Opening. 
 
Buurtrichter Versteeg opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Spreker 
feliciteert de jarige vereniging Oud Ede. Hij bedankt hen voor hun uitnodiging om dit jaar de 
buurtspraak te laten plaatsvinden in het Historisch Museum. Vervolgens overhandigt de buurtrichter 
aan de voorzitter van “Oud Ede” een “75”jarige fles brandewijn, afkomstig uit de kelders van Kernhem, 
alsmede een doosje kandij. Hierna staat de buurtrichter uitvoerig stil bij het oprichten van de 
vereniging Oud Ede. In de buurtboeken van 75 jaar geleden wordt de oprichting niet genoemd. In dat 
jaar was de  heer Staf , de 1e voorzitter van Oud Ede en de heer Fischer buurtschrijver. De buurt en 
de vereniging hadden mogelijk toen niet zo'n  beste relatie. De buurtmeesters hielden niet van het 
regenteske karakter van de vereniging. De buurtrichter noemt daarbij dat de buurt als het ware model 
stond voor het poldermodel. “Poldermodel  avant la lettre”, zo zegt hij. De buurtspraak kende  in 1924 
een felle discussie over het zandgat dat nu het Openluchttheater is. Het ging  met name over het 
afgraven. Uiteindelijk is de afgraving geruild met een stuk grond aan de Zonneoordlaan.     
 
2. Ingekomen stukken. 
 
2.1 De Zandloper, kwartaalblad van de Vereniging Oud Ede (1998-4);  V.k.a. (=voor kennisgeving          

aangenomen). 
2.2. Kopie van de brief van wethouder Jonker aan de heer Van Veldhuizen i.v.m. zijn vraag over de  
          openstelling van de toren van de Ned. Herv. Kerk. Deze was niet open op de Open 
Monumentendag in  
          1998. De reden, volgens het kerkbestuur, onvoldoende toezicht en teveel vernielingen bij 
publieke  
          openstelling. V.k.a. 
2.3. Adreswijziging van de Gelderlander . V.k.a. 
2.4. Brief van de heer Waaldijk i.v.m. voortbestaan kudden en vergoeding van NUON voor onttrekken 

drinkwater aan het Edese bos ; deze brief is behandeld op 1 februari 1999 in de vergadering van 
het buurtbestuur. 

2.5. Nieuwjaarswens van de commandant en Personeel Kon.Marechaussee. v.k.a. 
2.6. Informatie van de heer Folsche  i.v.m. een discussie over de kap van exoten in het Edese bos.; 

deze brief is behandeld in een vergadering van het bestuur van de buurt op 6 april 1999. 
2.7. Berichten van verhindering:  - overste van Liend en van luitenant  Verhulst (opvolger van kapitein 

Bes). 
 
2. Uitgegane post. 
 
2.1 Brief aan de heer Waaldijk : dank voor het meedenken en de mededeling dat het Edese bos niet 

tot de 
          buurt  Ede-Veldhuizen behoort. 
 
 
De heer Ten Klooster (buurtmeester) meldt dat hij van de Raad van State een brief heeft ontvangen 
naar aanleiding van een bezwaarschriftenprocedure in het geding tussen de NUON en Gedeputeerde 
Staten van Gelderland. Destijds heeft hij op persoonlijke titel een bezwaarschrift ingediend tegen het 
willen onttrekken van grondwater door de NUON. Gedeputeerde Staten hadden een vergunning 
geweigerd en de NUON is in beroep gegaan. De Raad van State deelt  nu mee dat het beroep 
ongegrond is. Destijds was er sprake van dat ook de Buurt zou reageren. Dat is niet gebeurd. Van de 
uitspraak neemt de buurtspraak kennis. 
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3.   Verslag van de buurtspraak 1998. 
 
Onder dankzegging aan de buurtschrijver wordt het verslag van de buurtspraak 1998 zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd, vervolgens vastgesteld en getekend door de buurtrichter en 
buurtschrijver. 
 
 
4. Verslag van de administrerend buurtmeester over de periode 1 september 1998 t/m 31 
       augustus 1999.  
 
Mevr. de Leeuw  vertelt dat het bezit jaarlijks met ƒ 400,00  afneemt. De rente-inkomsten zijn  de 
enige aanwas van het  zeer bescheiden vermogen. Vervolgens vraagt zij of er naar aanleiding van het 
uitgedeelde overzicht van 1 september 1998 tot en met 31 augustus 1999 op – of aanmerkingen zijn. 
Gevraagd wordt naar de uitgaven ad  ƒ 305,00  die als lasten “Buurtspraak ‘97”staan vermeld. De 
administrerend buurtmeester vertelt dat het hier gaat om de huur en genoten consumpties (koffie / 
brandwijn ) van de buurtspraak. De heer Boot meldt dat dit jaar die kosten niet hoeven te worden 
uitgegeven omdat de Vereniging Oud Ede onderdak  biedt , alsmede ook de drankjes verzorgt.  
De buurtrichter interrumpeert de discussie, door de heer Boot hiervoor hartelijk dank te zeggen.  
Vervolgens merkt de heer Boot op dat in het verslag over het afgelopen jaar twee keer een 
bijeenkomst van de buurt is verantwoord. Dit is geen structurele aangelegenheid.  
De buurtscheuter,  de heer Folsche stelt dat waarschijnlijk volgend jaar (2000) inkomsten zijn te 
verwachten van houtopbrengst. 
Nadat er geen verdere vragen en/of opmerkingen van financiële aard  meer zijn, kan dit verslag met 
een dankwoord aan de administrerend buurtmeester zonder wijzigingen worden  vastgesteld. Daarna 
wordt overgegaan tot het uitbetalen van de salarissen aan de buurtmeester, exclusief de buurtrichter. 
De buurtscheuter krijgt  ƒ10,00; de buurtmeesters elk ƒ 5,00 en de buurtschrijver ƒ 10,00.  
  
5. Verslag van de kascommissie.  
 
Het financieel verslag van de administrerend buurtmeester over de periode 1 september 1998 tot en 
met 31 augustus 1999 is conform  het bijgaande overzicht  in orde bevonden.. De buurtrichter dankt 
de buurtmeester voor de boekhouding en de kascommissie, bestaande uit de heren De Leeuw en 
Boot, voor hun werkzaamheden. De administrerend buurtmeester wordt gedechargeerd. 
 
 
6. Benoeming van de kascommissie 1999/2000. 
 
Voor de periode 1999/2000 worden de heren Boot en  Mevr. Blaauw voorgesteld. De vergadering 
stemt in met de voordracht en vervolgens worden beiden in de kascommissie benoemd. 
 
7. Toestand van het buurtbos, toegelicht door de buurtscheuter. 
 
De buurtscheuter vertelt dat het bos er goed bij ligt.  Er zijn geen ziektes in het hout . Af en toe wordt 
er wat gedund. Van de toezicht door de jachtpachter gaat een preventieve werking uit. Het vuil wordt 
minder. Omringende huiseigenaren willen soms wat afvalhout neergooien, maar dat is niet 
verontrustend. 
Hij zegt dat de houtprijzen stijgen en dat hierdoor de opbrengst kan toenemen.  
De buurtrichter meldt dat een nieuwe subsidieregeling in de maak is, waardoor er mogelijkerwijze met 
omringende eigenaren in het kader van schaalvergroting iets te doen is.  
Desgevraagd zegt de buurtscheuter de buurtspraak volgend jaar een kaart toe, waarop het buurtbos 
staat aangegeven.  
 
8. Het Edese bos, toegelicht door de heer Waaldijk. 
 
De heer Waaldijk  houdt een uitvoerig betoog over de relatie tussen het Edese bos en de buurt Ede 
Veldhuizen. Hij heeft daarvoor een onderzoek gedaan. Historische feiten impliceerden een eventuele 
relatie. Uiteindelijk is hij tot de conclusie gekomen dat er geen relatie is. Derhalve zijn er  geen 
opbrengsten te verwachten uit dit bos. 
 
De buurtrichter dankt  de heer Waaldijk voor zijn uitgebreid exposé en stelt hem voor zijn onderzoek 
op schrift te stellen ten behoeve van een artikel voor de Zandloper, het blad van de Vereniging Oud 
Ede. 
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9. Subsidie voor de Stichting Edese Schaapskudden. 
 
De heer Versteeg  zegt dat de Edese Schaapskudden ook onder de mestregeling van het ministerie 
vallen. Anderzijds betreft het hier een natuurgerichte recreatie . Dit is ook voor de gemeente van 
belang. In feite zou de kudden een extra subsidie moeten krijgen . Samen met defensie wordt 
gekeken naar vergroting van de kudden. Dit staat loodrecht op het beleid van de landelijke overheid 
die de kudden wil verkleinen. Desgevraagd zegt spreker dat met name gekozen is voor schapen 
omdat die dieren goed te sturen zijn. Met bepaalde runderen die vrij rondlopen gaat dat minder. 
Temeer daar ook defensie oefent op de hei. Bovendien heeft defensie de mestrechten. Vervolgens 
merkt hij op dat begrazing een meerwaarde heeft die vaak wordt onderbelicht. 
Na deze discussie stemt de vergadering in met het verstrekken van opnieuw een subsidie aan de Stg. 
Edese Schaapskudden. 
 
Inmiddels wordt de brandewijn met kandij uitgedeeld, waardoor de buurtrichter besluit tot een korte 
pauze. 
 
 
10. Toestand van de heidevelden nabij Ede. 
 
De  heer Ing. F.G.M.Bourgonje, directeur Gelderland van D.G.W.T., vertelt over de stand van zaken 
met betrekking tot de Edese heidevelden. Door verrijking van de heide met stikstof en fosfaat zijn er 
ideale omstandigheden ontstaan voor de groei van grassen en berkenboompjes. Ook is de 
verbraming een groot probleem. Afplaggen tot zeker 8 cm zou kunnen helpen. Een probleem voor het 
afplaggen is dat de heide vervuild is met lood. Dit is dan ook de reden dat er mondjesmaat wordt 
geplagd. 
Een opleidinginstituut  uit  Schaarsbergen is behulpzaam  met de afplagging. Toch wordt steeds meer 
overwogen om gedeelten maar te verbranden.  
 
De heer Bourgonje kan ook melden dat het Beheer- en Inrichtingsplan nu definitief is aangeboden aan 
het ministerie van defensie. Na goedkeuring zal het worden aangeboden aan de gemeente Ede. 
 
De buurtrichter bedankt de heer Bourgonje voor zijn bijdrage aan de buurtspraak.  Hij kondigt in 
verband met het late tijdstip aan dat  hij in overleg met de vereniging Oud Ede heeft besloten  dat de 
vereniging bij een volgende gelegenheid  het woord tot de buurt zal richten.  
 
Agenda punt 12 vervalt derhalve. 
 
11. Rondvraag  en sluiting. 
 
De buurtrichter start de rondvraag om mevrouw van der Woude en de heer Duijm (notulist) te 
feliciteren met het gereedkomen van het nieuwe onderkomen voor het gemeentearchief.  
 
Enkele bezoekers hebben nog wat vragen naar aanleiding van  het verhaal van de heer Bourgonje.  
Hierna sluit de buurtrichter om 12.15 uur de buurtspraak 1999. 
 
 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld :           Ede, 16 september 2000 
 
 
De buurtrichter,                                                        De buurtschrijver 
 
 
 
 
J.Versteeg jr.                                                            Mw. Drs. C.C. van der Woude 
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