
BUURT  EDE – VELDHUIZEN 
 

 

Verslag van de buurtspraak van de Buurt Ede – Veldhuizen,  

gehouden op donderdag 18 september 2003 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 24 

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

buurtspraak. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de heer Borgonje, die namens het 

Ministerie van Defensie deze buurtspraak bijwoont. 

De buurtrichter kijkt terug in het verleden en wel naar de jaren 1603 en 1703. In april 1703 

was de buurtspraak in de maand april. Voorafgaande aan het seizoen moesten door de 

geërfden afspraken worden gemaakt over het beheer en de gemeenschappelijke belangen. Dit 

was een eeuwenoude traditie. De vraag is hoelang de buurten in onze omgeving al bestaan. 

Waarschijnlijk al vanaf de 10e eeuw. Helaas zijn er uit deze vroegste periode geen stukken 

bewaard gebleven. Ter vergadering werden de besluiten en afspraken van de vorige 

buurtspraak nog eens geaccordeerd. 

In het jaar 1603 werd een nieuwe bepaling van kracht. In de nacht mochten de paarden niet in 

het gemeenschappelijke bezit weiden. De straf was een ton bier. De vraag van dit laatste is 

wel, wat er mee gebeurde? 

In 1703 was buurtrichter de bekende edelman Jacob van Wassenaer van Obdam. 

 

Na deze korte historische inleiding deelt de buurtrichter mee dat buurtmeester B. Folsche 

zicht wegens ziekte heeft afgemeld voor deze buurtspraak. 

 

2. Mededelingen van de buurtrichter 

De buurtrichter noch een van de andere buurtmeesters heeft een mededeling. 

 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 

Er zijn dit jaar geen stukken ingekomen die bestemd zijn voor de buurtspraak.  

 

4. Verslag van de buurtspraak 2002 

Naar aanleiding van het verslag van 19 september 2003 merkt de buurtrichter bij punt 6 op, 

dat het buurtbestuur heeft nagedacht over het in het kapitaalsoverzicht opnemen van de 

buurtboeken. Besloten is om dit niet te doen omdat het om een fictief vermogensbestanddeel 

gaat. De (historische) waarde van de buurtboeken is bovendien niet te bepalen. Verder is het 

buurtbestuur van mening dat de aanwezigheid en de verblijfplaats van de buurtboeken 

genoegzaam bekend is (Gemeentearchief Ede). 

Naar aanleiding van punt 15 wordt nog opgemerkt dat overleg heeft plaatsgevonden met de 

gemeente Ede over de rekening voor het klokluiden. Ondanks deze moeite zal een rekening 

niet voorkomen kunnen worden. Het buurtbestuur heeft besloten om hier geen officieel 

bezwaar bij het College van Burgemeester en Wethouders tegen aan te tekenen. De heer 

Verduin is het hier niet mee eens en geeft aan dit in de raadscommissie te zullen aankaarten. 



De aanwezige geërfden zijn het hier van harte mee eens. Tijdens de volgende buurtspraak zal 

het resultaat van deze hernieuwde poging bekend zijn. 

 

5. Behandeling van het financieel verslag 2002/2003 van de administrerend 

buurtmeester 

Het financieel verslag is ter vergadering uitgereikt door administrerend buurtmeester de heer 

Stomphorst. Naar aanleiding van dit verslag hebben de aanwezigen geen vragen of 

opmerkingen. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Verslag van de kascommissie 

De heer H.B. de Leeuw meldt namens de kascommissie (die naast hemzelf nog bestaat uit 

mevrouw E. Hendriksen) dat de boekhouding akkoord is bevonden. Hij stelt dan ook voor om 

de penningmeester te dechargeren. 

 

7. Uitreiking salarissen buurtmeesters, buurtscheuter en buurtschrijver 

Door de buurtrichter wordt opgemerkt dat deze jaarlijkse overhandiging en het terugschenken 

in de praktijk nogal wat onnodig werk betekent (opnemen en terugstorten van geld). Hierom 

zal in het vervolg – zo wordt afgesproken - de overhandiging slechts symbolisch plaatsvinden 

als waardering voor de werkzaamheden van de buurtmeesters, de buurtscheuter en de 

buurtschrijver. 

 

8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2003/2004 

De heer De Leeuw wordt als aftredend lid van de kascommissie bedankt voor zijn bewezen 

diensten. Mevrouw Hendriksen blijft lid van de kascommissie. Als tweede lid wordt benoemd 

de heer J. Verduin. 

 

9. Benoeming / rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van de buurtmeesters aftredend. Er bestaat 

sinds de vorige buurtspraak nog wel een vacature. Op voorstel van het buurtbestuur besluiten 

de geërfden in deze vacature te benoemen mevrouw J. de Leeuw. Zij aanvaardt haar 

benoeming in dank. 

Vervolgens wordt door de geërfden tot buurtschrijver benoemd de heer P. van Beek, in het 

dagelijks leven archivaris van de gemeente Ede. Na het vertrek van de vorige buurtschrijver 

mevrouw Van der Woude, is de taak waargenomen door de heer T.J. Duijm. Hij wordt ter 

vergadering, ook al is hij niet aanwezig, bedankt voor de door hem aan de buurt verleende 

ondersteuning. 

De heer Verduin merkt nog op dat hij in het verleden bezwaren had tegen de benoemde 

buurtschrijver. Nu deze weer echt zelf “schrijvend” is, heeft hij geen bezwaren meer en stemt 

van harte in met deze benoeming. 

 

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

buurtscheuter, de heer G.H. Folsche 

De heer Folsche deelt mee dat het bos de droogte redelijk goed heeft doorstaan. Wel is er 

weinig sprake van aanwas. Door de lange warme periode ging zelfs het onkruid dood! 

Na de storm van 27 oktober 2002 is er ongeveer vier kubieke meter hout gedund. De 

hoeveelheid hout is wel verhoogd om de verkoop ervan aantrekkelijker te maken. Nu zal er 

pas over drie jaar weer worden gedund. 

De vuilstort op ons eigendom is aanzienlijk afgenomen. 

Voor de geïnteresseerden is er een plattegrond van het bosperceel aanwezig. 

 



 

11. Pauze 

In de pauze wordt door het grootste deel van de aanwezigen gebruik gemaakt van het 

traditionele gebruik van brandewijn met kandijsuiker, geschonken door de gastvrouw van huis 

“Kernhem”. 

 

12. Toestand van de heidevelden nabij Ede; toegelicht door een vertegenwoordiger van 

het ministerie van defensie 

De buurtrichter geeft het woord aan de heer F. Borgonje, hoofd terreinbeheer directie Noord 

bij de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) bij het Ministerie van Defensie. 

Door de bezuinigingen van het afgelopen jaar is er minder onderhoud aan de heide verricht. 

Toch is er in het afgelopen jaar wel het nodige gebeurd, waarvan de heer Borgonje een uitleg 

geeft. 

Zo is de afgelopen week een grote natuuropschoondag gehouden. Door achthonderd kinderen 

is in samenwerking met het VVV in het kader van natuureducatie ongeveer 30 hectare 

heidegebied geschoond van vliegdennen en prunus. 

In samenwerking met de Bosbouwpraktijkschool werd voor enkele jaren de vergraste heide 

gemaaid. Het plaggen is te arbeidsintensief en te duur geworden. Toch is er het afgelopen jaar 

nog ongeveer vijf hectare heide gemaaid. De heide wordt vervolgens verkocht. Kleinschalig, 

in belang van de groei van bijzondere planten (zoals de klokjesgentiaan), is er wel handmatig 

geplagd op nattere plekken. 

In het kader van het beheer van het terrein is de inzet van de twee schaapskudden uiterst 

belangrijk. Vooral de zuidkant is een open heide voor de schaapskudde en het publiek. Met 

name in het noordelijk deel is er meer aandacht voor de natuur. Hierbij wordt ook gekeken 

naar de wenselijkheid om de kuddes te vergroten of zelfs een derde kudde in te stellen. 

Verder is er een onderzoek gaande naar het inzetten van zogenaamde grote grazers, zoals 

koeien en paarden. Dit mag echter niet gaan ten koste van de schaapskudde.  

 

De aanwezigen hebben enkele vragen aan de heer Borgonje. Aangaande een derde kudde 

merkt hij op dat voor goed onderhoud momenteel te weinig schapen rondlopen. Vanwege de 

hoge salariskosten van een derde herder ligt een uitbreiding van de huidige twee kuddes meer 

voor de hand. 

Vroeger werd er heide omgeploegd, zoals acht meter brede stroken als brandgang. De heer 

Borgonje geeft aan dat dit niet meer nodig is vanwege de betere middelen voor 

brandbestrijding en brandpreventie. 

Op een vraag of branden van de heide uit den boze is, antwoordt de heer Borgonje dat 

gemeentelijke verordeningen dit vaak verhinderen. Daarnaast kan dit alleen maar gebeuren op 

terreinen waar met vrij grote zekerheid geen ongesprongen projectielen aanwezig zijn. Voor 

de natuur is het echter wel heel goed. Defensie zou graag in de gelegenheid zijn om, met 

name in de winterperiode, weer te branden. 

 

Als tweede deel van dit agendapunt geeft de heer Borgonje zijn visie om de mogelijke 

effecten voor het beheer van de heide, op het moment dat grote defensieonderdelen 

verdwijnen uit de gemeente Ede. De Ginkelse hei is het oefenterrein van de in Schaarsbergen 

gelegen Luchtmobiele Brigade. De Ginkelse heide en Edese heide vormen gezamenlijk een 

zogenaamd Compagnies Oefen Terrein. Op dit ongeveer 1.000 hectare grote oefenterrein 

berust toestemming om helikopterlandingen uit te voeren. Hoewel de in Ede gelegerde 

legeronderdelen wel gebruik maken van de heide, is dit zeker niet de hoofdzaak. Vooralsnog 

zal het gebruik door de Lucht Mobiele Brigade gewoon blijven bestaan en zullen er 

nauwelijks merkbare gevolgen voor de heide zijn. 



 

13. Edese Schaapskudden, subsidie aan de Stichting en instandhouding van de 

schaapskudden 

De heer J. Versteeg vertelt dat de Edese schaapskudde dit jaar 50 jaar bestaat. Er is inmiddels 

een geïntegreerd beheersplan voor de heide. Tevens is er een onderzoek om de begrazing op 

te voeren. Tijdens een te organiseren symposium zullen de beleidsstandpunten in beeld 

worden gebracht. 

Het probleem voor de instandhouding van de schaapskudden is vooral het loonkostenaspect. 

In deze tijd van bezuinigingen is het moeilijk om voldoende subsidiering hiervoor rond te 

krijgen. De Edese schaapskudden lopen vrijwel geheel op defensieterrein. 

De buurt Ede-Veldhuizen heeft aan de wieg gestaan van de Edese schaapskudden, is zelfs een 

van de medeoprichters. De subsidie van de buurt aan de kudde is al jarenlang een vast 

agendapunt tijdens de buurtspraak. De buurtrichter stelt dan ook voor om deze subsidie te 

continueren. 

 

De heer A. ten Klooster geeft in een schriftelijke verklaring (opgenomen als bijlage bij dit 

verslag) aan moeite te hebben met de hoogte van de jaarlijkse bijdrage. Hij is van mening dat 

een onevenredig groot deel van de inkomsten als donatie wordt weggegeven. Hij stelt voor 

om de subsidie terug te brengen tot maximaal 10 % van het gemiddelde jaarinkomen uit 

houtverkoop van het buurtbos. Dit betekent een vermindering van € 145,00 naar € 20,00 per 

jaar bij jaarlijkse houtverkoop van € 200,00. 

Na een uitgebreide discussie, waar veel van de geërfden zich in mengen, wordt besloten dat 

het buurtbestuur deze zaak zal meenemen in het bestuursoverleg. Hier zullen de diverse 

meningen worden overwogen. Het buurtbestuur zal dit punt agenderen voor de eerstvolgende 

buurtspraak.  

 

14. Bespreking van het rapport “De Buurt Ede-Veldhuizen, een toekomst vanuit 

historische perspectief” 

De voorzitter van de commissie toekomst buurt Ede-Veldhuizen, mevrouw Blaauw, 

presenteert het rapport officieel aan de leden van de buurtspraak. De commissie bestond 

verder uit de geërfden J. van der Pol en J. Stomphorst. De buurtschrijver stond de commissie 

terzijde. Mevrouw Blaauw licht de totstandkoming toe en geeft een kort resumé van de drie 

onderscheiden functies van de buurt. Zo wordt onderscheiden de forumfunctie (onderwerpen 

ter bespreking en actie), de historische functie (historisch verantwoord onderzoek) en de 

beheersfunctie (meer doen met het buurtbos). 

De commissie heeft aan het einde van het rapport een vijftal aanbevelingen geformuleerd, ter 

bespreking en accordering door de buurt. Mevrouw Blaauw overhandigt het rapport officieel 

aan de buurtrichter. 

 

De buurtrichter deelt mee dat het buurtbestuur inmiddels kennis heeft kunnen nemen van de 

inhoud van het rapport. Hij spreekt zijn waardering uit over het opgestelde rapport. Het 

buurtbestuur kan zich volledig vinden in de eerste vier aanbevelingen. De vijfde aanbeveling 

(het bezien van een mogelijke herziening van het buurtreglement uit 1912) heeft niet de steun 

van het gehele buurtbestuur. Daarnaast heeft de buurtrichter nog een aanvullend idee, 

namelijk de haalbaarheid onderzoeken om een oud stukje wildvrede in ere te herstellen. 

De heer Verduin stelt zich spontaan beschikbaar voor het meedoen aan schrijvende en 

publicitaire activiteiten. De heer Van der Pol meldt zich aan voor de historische activiteiten. 

De heer Ten Klooster stelt zich beschikbaar om aan het idee van de buurtrichter uitvoering te 

geven. 

De aanwezige geërfden gaan akkoord met de door de commissie gedane aanbevelingen. 



 

 

 

15. Rondvraag 

Door de geërfden wordt verzocht om de namen van de buurtmeesters en commissieleden in 

het verslag van de jaarlijkse buurtspraak op te nemen. De buurtschrijver zal hiervoor 

zorgdragen. 

Op een vraag of het Openluchttheater zal worden aangewezen als rijksmonument, wordt 

bevestigend geantwoord. De buurtschrijver zal navraag doen naar de huidige stand van zaken. 

Wel wordt nog uitgesproken dat het wenselijk zou zijn dan een dergelijk monument in 

publieke handen terecht zou komen. De heer Verduin merk op dat de gemeente wel spijt heeft 

van de verkoop, maar dat deze waarschijnlijk niet makkelijk teruggedraaid kan worden. 

 

16. Sluiting 

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

vergadering. 

 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede, 17 september 2004 

De buurtrichter   De buurtschrijver 

 

 

 

 

J. Versteeg jr.    P. van Beek 

 

De buurtmeesters B. Folsche, mw. H. ten Klooster, mw. J. de Leeuw en J. Stomphorst 

De buurtscheuter G.H. Folsche 
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