
BUURT  EDE – VELDHUIZEN 
 

 

Verslag van de buurtspraak van de Buurt Ede – Veldhuizen gehouden op donderdag  

19 september 2002 in het huis “Kernhem” 

 

Voorafgaande en ter opwekking voor de buurtspraak luiden de klokken van de Nederlandse 

Hervormde Kerk van Ede. Hiermee worden in elk geval de wettige geërfden opgeroepen deel 

te nemen aan de jaarlijkse reguliere buurtspraak. 

 

1.  Opening door de buurtrichter 

De buurtrichter de heer J. Versteeg opent de buurtspraak en heet de aanwezigen -  waarvan 29 

personen de presentielijst hebben getekend -  van harte welkom tijdens deze traditionele 

buurtspraak. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de nieuwe gemeentearchivaris van 

Ede, de heer Peter van Beek, die tijdens deze buurtspraak tevens zal optreden als 

plaatsvervangend buurtschrijver.  

De buurtrichter blikt terug in de geschiedenis van de buurt en wel naar 26 april 1703, het jaar 

waarin Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en Kernhem, buurtrichter van Ede-Veldhuizen 

is. Als gevolg van de vele oorlogsperikelen is de financiële toestand niet rooskleurig. Er wordt 

besloten om enkele kleine bezittingen te verkopen. In deze financiële situatie is een 

vergelijking te trekken met de huidige stand van zaken. Een tweede parallel doet zich voor bij 

de vroegere discussie over aan te brengen afrasteringen om het wild buiten de eigendommen 

van de buurt te houden. Ook dat thema kwam onlangs opnieuw aan de orde met de overlast 

veroorzaakt door wilde zwijnen. 

 

Na deze korte historische inleiding maakt de heer Versteeg nog melding van een recent 

verschenen artikel in De Gelderlander. Dit interview met de buurtrichter geeft enkele de 

persoonlijke mening en gevoelens van de buurtrichter weer. Wel heeft het buurtbestuur in de 

afgelopen vergadering indringend gesproken over de toekomst van de buurt en als gevolg 

hiervan ook besloten om het onderwerp voor deze vergadering op de agenda te plaatsen. 

 

Van Defensie is bericht van verhindering voor het bijwonen van deze buurtspraak ontvangen. 

 

2. Mededelingen 

De heer Van Beek geeft de volgende mededelingen door: 

- de gemeenteraad van Ede heeft besloten om de Staatssecretaris te adviseren om het 

Openluchttheater aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Een reactie hierop is nog niet 

ontvangen en een dergelijk besluit kan soms jaren duren. 

- de gemeenteraad van Ede heeft de heer P. van Beek benoemd tot archivaris van de gemeente 

Ede met ingang van 1 mei 2002. De heer Van Beek was voorheen streekarchivaris op de 

Noord-Veluwe en directeur van het gemeentemuseum Elburg. 

- Wegens afwezigheid van de waarnemend buurtschrijver de heer T.J. Duijm, zal de heer Van 

Beek hem vervangen. In een later stadium zal een nieuwe buurtschrijver ter benoeming 

worden voorgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

Zie bijlage bij het verslag van deze buurtspraak. 

Naar aanleiding van de uitgaande brief aan de Nuon inzake de drinkwaterkwaliteit is op 18 

september jl. bericht ontvangen van de heer Hendriks, dat hieraan wordt gewerkt. Binnen 



twee weken zal er een schriftelijke reactie worden gegeven. Bij voorbaat wordt al gesteld dat 

de Nuon wat zal doen aan het teveel aan ijzer in het drinkwater. 

De brief van mevrouw H.B. ten Klooster zal worden voorgelezen bij agendapunt 14. 

 

4. Verslag van de buurtspraak 2001 

Het verslag van de buurtspraak op 20 september 2001 wordt onder dankzegging aan de 

waarnemend buurtschrijver de heer T.J. Duijm zonder opmerkingen vastgesteld en getekend 

door de buurtrichter. 

 

5. Behandeling van het financieel verslag 2001/2002 van de administrerend 

buurtmeester 

Het financieel verslag is ter vergadering uitgedeeld en wordt toegelicht door mevrouw J. de 

Leeuw als administrerend buurtmeester. Zij deelt mee dat het saldo in de afgelopen periode 

licht is toegenomen. Dit is vooral een gevolg van de verkoping van hout.  

De gebruikelijke gift aan de Edese schaapskudde is nog niet verwerkt en zal in het volgende 

verslag worden meegenomen. Tot slot wordt nog opgemerkt dat bij de post Bos bedoeld 

wordt het jachtrecht. 

De aanwezigen hebben geen vragen over het uitgebrachte financieel verslag. 

 

6. Verslag van de kascommissie 

De heer Verduijn doet mede namens de heer De Leeuw verslag van de bevindingen van de 

kascommissie. Het verslag is een nauwkeurige weergave van de realiteit. Een kleine correctie 

wordt aangebracht in een datering van de uitgave salarissen. Verder wordt opgemerkt dat de 

buurtboeken niet zijn opgenomen als kapitaal. 

De kascommissie stelt de buurtspraak voor om de administrerend buurtmeester decharge te 

verlenen van het gevoerde financieel beheer. Hiermee stemmen de aanwezigen van harte in. 

 

Een der aanwezigen komt met het voorstel om de buurtboeken als PM-post in het 

kapitaalsoverzicht op te nemen. De heer Verduijn is van mening dat het hier dan om een 

zuiver fictief vermogensbestanddeel gaat. De buurtrichter deelt mee dat het bestuur zich 

hierover zal beraden. 

 

7. Uitreiking salarissen buurtmeesters en buurtschrijver 

De buurtmeesters en de buurtschrijver worden door de administrerend buurtmeester ter 

vergadering contant uitbetaald. Zoals gebruikelijk worden deze salarissen als gift 

teruggeschonken aan de buurt. 

 

8.  Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2002/2003 

De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar werkzaamheden. De heer H.B. de Leeuw 

blijft nog een jaar als lid. De heer J.C. Verduijn is aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats 

wordt benoemd mevrouw E. Hendriksen. 

 

9. Rooster van aftreden 

Mevrouw De Leeuw is aftredend. Het bestuur heeft haar schriftelijk voor herbenoeming 

voorgedragen. Naar aanleiding van een opmerking van een der aanwezigen moet echter 

worden geconstateerd dat dit volgens de vigerende statuten niet mogelijk is. Na zes 

zittingsjaren is herbenoeming niet gelijk mogelijk. Daar er geen tegenkandidaat beschikbaar is 

wordt besloten dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe buurtmeester voor de vroegere 

sectie K (Veldhuizen). 



Vervolgens verlaat buurtrichter Versteeg de vergadering. De buurtrichter mag wel onbeperkt 

herkozen worden. Het bestuur stelt de heer Versteeg ter herbenoeming voor en aldus wordt bij 

acclamatie besloten. Na terugkomst in de vergadering aanvaardt de heer Versteeg zijn 

herbenoeming tot buurtrichter van de buurt Ede-Veldhuizen. 

 

10. Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen; stand van zaken toegelicht door de 

buurtscheuter de heer G.H. Folsche 

De buurtscheuter deelt mee dat het bos er goed bij staat en er is een behoorlijke aanwas. Er 

zijn meer solitaire bomen door recente dunning. Dit heeft ook vaak tot gevolg dat de bomen 

steviger worden. Er is goede hoop voor de toekomst. Ook wordt er minder vuil gestort dan in 

het verleden. De aangrenzende campingbewoners zijn er zeer op gesteld om in ons bos te 

mogen wandelen. De aangevraagde financiële steun van de provincie is helaas geweigerd, 

maar er wordt een nieuwe poging gedaan. 

Naar aanleiding van een vraag merkt de scheuter op dat omgevallen bomen niet altijd worden 

geruimd. Daarna legt hij voor de mensen die dat niet weten uit waar het bosperceel ligt. Het 

idee om aldaar een informatiepaneel (mogelijk met steun van de camping) aan te brengen 

neemt hij mee naar de bestuursvergadering. 

De buurtrichter geeft nog in het kort aan dat dit stuk bos feitelijk onze laatste bezitting en 

daarmee deels een reden van ons bestaan is. Gevraagd wordt of het niet mogelijk is om dit 

perceel te ruilen voor een perceel binnen ons eigen werkingsgebied. Hier zijn geen 

mogelijkheden voor aanwezig en wellicht is dit gezien de grondwateronttrekking ook niet zo 

wenselijk. 

 

11. Pauze 

In de pauze wordt het meest folkloristische deel van onze gebruiken afgehandeld. We drinken 

brandewijn met kandij, geschonken door de gastvrouw van huis Kernhem. 

 

12. Toestand van de heidevelden nabij Ede: toelichting door een vertegenwoordiger 

van het ministerie van Defensie 

Het is gebruikelijk dat hier een vertegenwoordiger van DGW&T het woord doet. Aangezien 

er helaas geen vertegenwoordiger aanwezig is, doet de buurtrichter enige korte mededelingen.  

De heide heeft het dit jaar goed gedaan. Het was goed weer en het beheer door de 

schaapskudde en het gebruik door defensie heeft een positieve uitwerking. Defensie heeft als 

eigenaar het verplichte beheersplan en de Edese schaapskudde heeft het verplichte 

begrazingsplan. Beide plannen sluiten goed op elkaar aan. 

 

13. Edese Schaapskudde 

De heer Versteeg merkt op dat de schaapskudde alleen kan blijven bestaan bij voldoende 

draagvlak onder de bevolking. Naar zijn mening ligt in het ondersteunen hiervan een taak bij 

de buurt. De vaste subsidiering, ook al is het geen groot bedrag maar een zeer gewaardeerd 

gebaar, wordt duidelijk kenbaar gemaakt. De huidige schaapskudde is feitelijk tot stand 

gekomen op instigatie van de buurt. 

De begrazing door schapen is een door Defensie gewenste situatie. Dit geldt niet voor 

begrazing door koeien, zo wordt naar aanleiding van een vraag opgemerkt. Verder geeft de 

heer Versteeg als voorzitter van de Edele schaapskudde nog antwoord op enkele specifieke 

vragen over de kudde. De aanwezigen zijn van mening dat de door ons verstrekte steun aan de 

kudde een goede zaak is en besluit hiertoe. Men zou het er zelfs voor over hebben om zelf de 

brandewijn voor de volgende buurtspraak mee te nemen. De buurtrichter geeft aan dat dit 

laatste momenteel nog niet nodig zal zijn, we kunnen ons het nog veroorloven.  



Namens de schaapherder wordt nog gevraagd of er weer een schoondag zal worden gehouden. 

De buurtschrijver deelt mee dat dit op zaterdag 28 september a.s. het geval zal zijn.  

 

14. Discussie naar aanleiding van de vraag “Heeft onze buurt nog wel toekomst?” 

Ter vergadering wordt de brief van mevrouw H.B. ten Klooster aangaande dit onderwerp 

voorgelezen. De brief wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. 

De heer Van Beek houdt een korte inleiding, waarbij hij het voortbestaan van de buurt aan de 

orde stelt. Enkel het folkloristisch karakter is onvoldoende bestaansrecht. Er zou – behouden 

het beheer van eigendommen -  een meerwaarde moeten zijn. De oorspronkelijke taken 

bieden weinig uitdagende mogelijkheden. Wellicht dat gekeken moet worden naar nieuwe 

mogelijkheden. Denkend vanuit onze historische achtergrond moet het mogelijk zijn om een 

nieuwe taak te vinden en nieuw elan ten toon te spreiden. Hij daagt de aanwezigen uit om met 

reacties en voorstellen te komen.  

De buurtrichter geeft nog aan dat sinds 1851 de bestuurlijke en wetgevende taken zijn 

overgegaan naar de gemeente. Daarnaast zijn de oorspronkelijke uitgebreide bezittingen 

geleidelijk afgestoten en rest er nog slechts weinig. Ook de vertegenwoordigende kracht is 

ingewikkeld: wie vertegenwoordigen we eigenlijk en willen we wel een belangenvereniging 

zijn? In elk geval acht hij het waardevol om deze oude traditie te handhaven. 

En alsof iedereen hierop heeft gewacht, komen in hoog tempo de ideeën los. In elk geval is 

het de moeite waard om meer jeugd te betrekken, mede door een effectievere publiciteit. Er 

zou zeker geen sprake moeten zijn van opheffing. Eerder moet gezocht worden naar nieuwe 

doelen die passen bij de oorspronkelijke doelstelling. Opgemerkt wordt dat we bewust moeten 

omgaan met de eigen historie, zeker ook als vorm van plaatselijke democratie. Het recht van 

vrije meningsuiting wordt duidelijk onderstreept. Dit is een hoog democratisch goed. Het 

doorgeven van een eigen menig moet mogelijk zijn. Een werkgroep zou hier voor Ede-

Veldhuizen in historische context onderzoek naar kunnen doen. Een relatie met bijvoorbeeld 

Oud Ede kan ook worden onderzocht. Het reglement van 1912 moet nog eens goed bekeken 

worden. Mensen kunnen persoonlijke worden aangesproken en mede verantwoordelijk 

worden. Dit kan bijvoorbeeld onder het motto “adopteer een boom”.  

Mede op voorstel van mevrouw Blaauw neemt de buurtrichter het idee over om een 

commissie in te laten stellen door het bestuur. Het bestuur zal hiertoe een doelstelling 

formuleren en leden aanzoeken. Tijdens de volgende buurtspraak dient er dan een uitgewerkt 

voorstel te worden gepresenteerd. De aanwezigen zijn het hier volledig mee eens en aldus 

wordt besloten. 

 

15. Rondvraag 

Er worden vragen gesteld over de status van een geërfde, de begrenzing van de buurt en het 

luiden van de klokken. Aangaande dit laatste merkt de buurtrichter nog op dat voor de eerste 

maal van de gemeente Ede een rekening is ontvangen en nog wel – hoe treffend – in het kader 

van de wetgeving op begraven. 

 

16. Sluiting 

De buurtrichter bedankt alle aanwezigen voor de komst en voor hun inbreng en sluit 

vervolgens de vergadering. 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede, 18 september 2003 

De buurtrichter   De buurtschrijver 

 

 

J. Versteeg jr.    P. van Beek 
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