
BUURT EDE – VELDHUIZEN 
 

Verslag van de buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen, 

gehouden op donderdag 16 september 2004 in het huis “Kernhem”. 

 

 

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

Nederlandse Hervormde Kerk van Ede. Hiermee worden de wettige geërfden opgeroepen deel 

te nemen aan de jaarlijkse reguliere buurtspraak. 

 

1. Opening door de buurtrichter 

Buurtrichter J. Versteeg opent de buurtspraak en heet de aanwezigen van harte welkom 

tijdens de traditionele buurtspraak. Volgens de presentielijst zijn er 17 stemgerechtigde 

geërfden aanwezig en 5 overige belangstellenden. 

De buurtrichter spreekt in zijn openingswoord over het historische karakter van de buurt. Tot 

de invoering van de Gemeentewet in 1851 functioneerde de buurt redelijk. In 1900 is het 

erfpachtrecht over de heide verkocht, en laten ook de eigendomsrechten. Defensie werd de 

nieuwe eigenaar. De opbrengsten van de buurt werden toen verdeeld over de geërfden. Zij 

kregen toen allen de waarde van een “halve daggelderswoning” uitgekeerd. Hierdoor raakte 

de buurt definitief van een groot deel van bezittingen af. In 2000 verliep het servituut op de 

heide. 

De laatste jaren is de buurt en het buurtbestuur bezig geweest met nadenken over de toekomst 

en haar bestaansrecht. Dit lukt voor een deel, maar deels ook niet. Er is een commissie 

ingesteld die het vorige jaar een rapport heeft uitgebracht met enkele nieuwe gedachten. Er 

komen nieuwe vragen op ons af. Wat moet de afbakening met de Vereniging Oud Ede zijn? 

Welke organisatievorm is naar de toekomst toe houdbaar? Past het folkloristische gebruik van 

het drinken van brandewijn nog wel? Wat moet de bestemming van het buurtbos zijn. Deze en 

dergelijke vragen zullen door bestuur en buurspraak onder ogen moeten worden gezien. 

De buurtrichter geeft hierbij tevens aan dat hij de tijd gekomen acht om op zoek te gaan naar 

een opvolger voor zijn functie. Hij acht een stuk “jeugdig elan” wenselijk, zeker ook met het 

oog op de nieuwe educatieve functie waarover in een recent interview met hem in de krant 

stond geschreven. Het bestuur zal zich hier de komende vergaderingen over beraden. 

 

2. Mededelingen van de buurtrichter 

De buurtrichter memoreert het overlijden van de heren Jan van de Pol, lid van de commissie 

toekomst, en Martien Haffmans, voormalig buurtmeester. We gedenken hen beide in goede 

herinnering en zullen hun betrokkenheid missen. 

Vervolgens geeft hij nog een toelichting over het ontbreken van oproepingen in de pers. 

Helaas is aangedragen voorbericht niet opgenomen. De aanstaande commissie 

publieksvoorlichting krijgt hierin een rol. De heer Verduin biedt aan om te zorgen voor een 

advertentie in de krant. Wellicht is hiervoor ook nog sponsoring te vinden, aangezien de buurt 

zelf beperkte financiële middelen heeft. 

 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 

Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken van de buurt te vermelden, behoudens het 

regulier ontvangen drukwerk. 

 

4. Verslag van de buurtspraak 2003 

Op de eerste bladzijde bij agendapunt 4 wordt gerefereerd aan het verslag van de vergadering 

van 19 september 2002 (in plaats van 2003), 

Na deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

 



5. Behandeling van het financieel verslag 2003/2004 van de administrerend 

buurtmeester 

6. Verslag van de kascommissie 

De heer Verduin doet verslag van de bevindingen van de kascommissie inzake het financieel 

beheer door de administrerend buurtmeester, mevrouw De Leeuw. Op zijn voorstel om haar 

decharge te verlenen wordt instemmend gereageerd. 

Het verslag laat een gering aantal uitgaven zien, waardoor een positief beeld ontstaat. Er is 

een lichte toename van het eigen kapitaal, wat momenteel € 3.831,83 bedraagt. Ervan 

uitgaande dat nieuwe ambities ook meer kosten met zich mee zullen brengen, is het wenselijk 

dat het bestuur nadenkt over het verwerven van extra inkomsten. 

 

7. Symbolische uitreiking van de salarissen buurtmeesters, buurtscheuter en 

buurtschrijver 

Er wordt door bestuur en geërfden gehecht aan deze traditie, waarbij de uitreiking aan en de 

schenking door de buurtmeester en functionarissen enkel symbolische betekenis heeft. Het 

gaat vooral om “het gebaar”. 

 

8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2004/2005 

Als lid van de kascommissie is mevrouw Hendriksen aftredend. Zij wordt bedankt voor haar 

werkzaamheden in de afgelopen twee jaren. De heer J. Verduin blijft nog een jaar aan als lid. 

De heer P. Lam wordt bereid gevonden om de komende twee jaren als lid van de 

kascommissie op te treden. 

 

9. Benoeming / rooster van aftreden 

De heren J. Stomphorst en B. Folsche zijn na een statutaire periode van zes 

achtereenvolgende jaren aftredend. De buurtrichter bedankt hen bijzonder voor hun bijdrage 

in het besturen van de buurt Ede-Veldhuizen. In de kring van het buurtbestuur zal verder 

afscheid van hen worden genomen. 

In de vacature J. Stomphorst wordt door het bestuur voorgesteld om diens zoon, H. 

Stomphorst te benoemen. Hij woont in de sectie K, Ede) De aanwezige geërfden stemmen 

hier van harte mee in. 

Het bestuur zal zich nog beraden over de invulling van de vacature B. Folsche en komt de 

komende buurtspraak met een voorstel voor een opvolger. 

 

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

buurtscheuter 

De buurtscheuter, de heer G. Folsche, doet verslag van de staat van het buurtbos. Door een 

redelijke neerslag door het jaar heen gaat het goed moet het bos. Wel ontstonden er in februari 

problemen doordat er een conflict ontstond met de nieuwe beheerder van het naastgelegen 

Bospark (voorheen Hazedal). Naar wordt vermoed is deze verantwoordelijk voor het op ons 

terrein uitgraven van ongeveer 10 kubieke meter wit zand. Helaas was dit niet echt te 

bewijzen. Inmiddels is een deel van het gat weer gevuld en zal naar verwachting de rest ook 

volgen. De nieuwe eigenaar heeft uiteindelijk wel zijn goede wil getoond. De door enkele 

geërfden voorgestelde inschakeling van de rijdende rechter lijkt hierdoor voorshands niet 

noodzakelijk. De gedumpte autowrakken zijn door de politie verwijderd. 

Naar de toekomst toe zal er zeker sprake moeten zijn van de nodige herplant als onderdeel 

van het reguliere onderhoud. 

De buurtscheuter geeft aan dat er over enige tijd voor hem wel een opvolger gezocht moet 

worden. Het bestuur denkt aan de dochter van de scheuter, die opzichter bij Staatsbosbeheer 

is. Overigens worden opgemerkt dat de buurtrichter, buurtscheuter en buurtschrijver niet persé 

in de buurt hoeven te wonen. 

Wellicht is het ook nog een idee om de bosbouwschool Larestein te interesseren voor 

ondersteuning bij het beheer, evenals vrijwilligers van het Gelders Landschap. 



De buurtrichter bedankt de scheuter hartelijk voor het door hem gevoerde beleid en zijn inzet. 

Dit wordt door de aanwezigen met applaus onderstreept. 

Het bestuur zal verder over deze zaken nadenken en met een voorstel komen in de 

buurtspraak. 

 

11. Pauze 

De pauze wordt gebruikt voor het onderlinge contact. Tevens wordt door de meeste 

aanwezigen genoten van de traditionele brandewijn met suiker. 

 

12. Toestand van de heidevelden nabij Ede 

Aangezien de heer Borgonje, hoofd terreinbeheer bij DGWenT Zwolle, niet aanwezig is geeft 

de buurtrichter enige informatie. Door enkele aanwezigen worden opmerkingen gemaakt over 

de sterkt opschietende en dichter worden begroeiing langs de weg naar Arnhem. Dit 

belemmert het vrije zich op de heide. De heer Versteeg merkt hier over op dat dit wel een 

bewuste keuze was, vanwege het gevaar voor het verkeer vanwege mogelijke afleiding door 

bewegingen op de naastgelegen tankbaan. Daar dit momenteel niet meer van toepassing is, zal 

door het bestuur worden doorgegeven dat het open karakter van de heide door ons zeer 

gewenst is. Een complicatie kan hierbij wel zijn dat een deel van de begroeiing op het terrein 

van Rijkswaterstaat is. 

Naar aanleiding van een vraag wordt meegedeeld dat de jaarlijkse opschoondag nog zal 

plaatsvinden. 

 

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

schaapskudden 

Achter het verslag van de laatstgehouden buurtspraak is de toen ingediende en op dat moment 

niet behandelde brief van de heer A. ten Klooster gevoegd. Het bestuur heeft zich hierover 

beraden en heeft geen eensluidend voorstel aan de buurtspraak kunnen formuleren. Vandaar 

dat de brief zonder voorstel aan de aanwezigen wordt voorgelegd. 

Na een uitgebreide en verhitte discussie waarbij over en weer de standpunten worden 

genoemd en weerlegd wordt er door één der leden om stemming verzocht. Uit deze stemming 

door 17 stemgerechtigde aanwezigen blijkt dat het voorstel van de heer ten Klooster met 

negen tegen acht stemmen te zijn verworpen. Besloten wordt dat het buurtbestuur de 

gevoelens van de aanwezigen zal meenemen en in deze geest zal handelen naar de toekomst 

toe. Op dit moment wordt de huidige subsidie voor de schaapskudde gehandhaafd. 

 

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

historisch perspectief” 

De buurtschrijver geeft nog in het kort enige toelichting over de essentie van het vorig jaar 

uitgebrachte en vastgestelde rapport.  

Naar aanleiding van de aanbeveling van de voorbereidingscommissie om een 

begeleidingscommissie historie in te stellen worden voorlopig als leden benoemd mevrouw  

H. Blaauw-de Wit (voorzitter) en buurtschrijver de heer P. van Beek 

De aanbevolen commissie publieksvoorlichting zal worden voorgezeten door buurtmeester 

mevrouw H. ten Klooster en de heren J. Verduin en T.J. Duijm. 

De overige drie aanbevelingen worden verder door het buurtbestuur uitgewerkt. Beide 

commissies brengen tijdens de eerstvolgende buurtspraak ten minste mondeling verslag uit 

van hun bevindingen. 

 

15. Rondvraag 

Door geen van de aanwezigen wordt gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

 



16. Sluiting 

De buurtrichter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. Hij 

spreekt de hoop uit dat allen in 2005 weer aanwezig zullen zijn en wenst hen wel thuis. 

 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 15 september 2005 

De buurtrichter  De buurtschrijver 

 

 

 

 

 

J. Versteeg jr.   P. van Beek 

 

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

De buurtscheuter G.H. Folsche 

 


