BUURT EDE – VELDHUIZEN
Verslag van de vergadering van de Buurt Ede-Veldhuizen, gehouden op donderdag 15
september 2005 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. Verteeg opent de buurtspraak en heet alle aanwezigen van harte welkom
tijdens de reguliere buurspraak in september. Een aantal van dertig personen heeft de
presentielijst getekend. De buurtrichter heet in het bijzonder de heer Bourgonje als
vertegenwoordiger van defensie welkom. Verder meldt hij een bericht van verhindering van
de heer J. Verduin.
Vervolgens staat de buurtrichter stil bij een aantal ontwikkelingen binnen de buurt die hij in
de afgelopen veertig jaar heeft meegemaakt. Over de plaats van de buurt in de maatschappij
stelt hij dat bescheidenheid past. De rol is niet meer zo belangrijk als in vroeger dagen. Af en
toe is het echter wel goed een eigen geluid te laten horen. In dit verband spreekt hij de
bezorgdheid uit over de mogelijke ontwikkelingen in verband met een aanbouw aan de
dorpskerk. Zijn suggestie om een bezwaar middels een duidelijk signaal aan het kerkelijk en
het burgerlijk bestuur te laten weten, wordt door de aanwezigen met applaus ondersteund.
Ten tweede merkt Versteeg op dat de buurt vanouds een mannenaangelegenheid was. Naar
zijn mening horen in een democratie ook vrouwen thuis. Gelukkig is de vrouwelijke deelname
aan het buurtbestuur inmiddels wel gegarandeerd.
Ten derde heeft Versteeg als buurtrichter altijd geprobeerd om te leren van het verleden.
Daarom begon hij de buurtspraak ook vaak met een historische terugblik. Dit vooral om
lessen te leren uit het recente en vroegere verleden. Een rijke bron over de eigen geschiedenis
wordt dan ook gevormd door de buurtboeken. De buurt is al heel vroeg bestaan. Misschien
zijn er inmiddels al wel meer dan duizend buurtspraken geweest. We kennen slechts de
neergeschreven verhalen van de laatste honderden jaren. Vroeger werd er overigens in het
voorjaar vergaderd om gezamenlijke afspraken te maken. Dit gebeurde veelal de 1 e zondag na
St. Geert. Over deze heilige heeft hij helaas niet zoveel informatie kunnen vinden, wellicht dat
één van de aanwezigen hier nog meer van weet.
Tenslotte staat hij stil bij de traditie dat een vertegenwoordiger van defensie sinds jaar en dag
komt vertellen over het gebruik van de heidevelden, die vroeger eigendom van de buurt
waren. Met de opbrengst van de verkoop na 1900 kregen de toenmalige geërfden allemaal een
halve daggelderswoning in geld uitbetaald. Hij stelt zicht achteraf nog de vraag, wat er
gebeurd zou zijn als de heide niet was verkocht. Het is in elk geval een goede zaak om
jaarlijks weer te horen over de heidevelden en ons betrokken te voelen.
In verband met zijn afscheid als buurtrichter wenst hij dat zijn opvolger vooral naar de
toekomst zal kijken. Versteeg heeft zelf al die jaren veel plezier beleefd aan het voorzitten van
de buurt en zal hier goede herinneringen aan behouden. Enkele bijzondere gebeurtenissen laat
hij nog kort de revue passeren.
Vervolgens gaat hij over tot de behandeling van de agendapunten voor deze buurtspraak.
2. Mededelingen van de buurtrichter
De buurtrichter heeft, na alles wat hiervoor al is gezegd, geen bijzondere mededelingen.

3. Ingekomen uitgegane stukken
Behalve de ambtshalve ingekomen stukken, zijn er geen stukken die tijdens de buurtspraak
behandeld hoeven te worden.
4. Verslag van de buurtspraak 16 september 2004
Naar aanleiding van agendapunt 14 van de vorige vergadering, de toekomstplannen voor de
buurt, vraagt de heer A. ten Klooster zich af of er nog iets gaat gebeuren met de plannen voor
herstel van een stuk wildvrede. Hij had zich hier enthousiast voor aangemeld, maar heeft tot
nu toe niets meer gehoord. De buurtrichter geeft aan dat dit nog steeds wel een wens van het
bestuur blijft. De uitvoering ervan zal echter nog wel even op zich laten wachten.
5. Behandeling van het financieel verslag 2004/2005 van de administrerend
buurtmeester
Ook het afgelopen jaar wordt een lichte financiële achteruitgang in de boeken genoteerd. Wel
wordt volgend jaar weer een aanzienlijke opbrengst uit houtverkoop verwacht. Op een eerdere
vraag van de heer Kijlstra wordt gemeld dat er een internetrekening zal worden geopend.
Door enkele aanwezigen wordt opgemerkt dat het wellicht ook verstandig is om de uitgaven
kant eens goed te bekijken of dat het wellicht mogelijk is om giften te verkrijgen. Een van de
aanwezigen, werkzaam bij een Edese bank met affiniteit met de werkzaamheden van de buurt,
biedt hierbij zijn hulp aan. De buurtrichter geeft aan dat de werkgroepen ook zullen moeten
kijken waarvoor er geld nodig is en waar dit vandaag gehaald kan worden.
Verder zijn er geen vragen meer aan de administrerend buurtmeester, mevrouw J. de Leeuw.
6. Verslag van de kascommissie
Lid van de kascommissie de heer P. Lam, doet verslag van zijn bevindingen. Hij heeft samen
met de heer J. Verduin de kas gecontroleerd. Hij stelt voor om de administrerend
buurtmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De geërfden stemmen hier met
applaus mee in. Wel wordt nog opgemerkt dat de reserves niet verder moeten teruglopen.
7. Symbolische uitreiking salarissen buurtmeesters, buurtscheuter en buurtschrijver
Er is voor gekozen om de symbolische uitreiking van de salarissen vanaf nu te laten vervallen.
Dit zal ook niet meer in de boeken worden vermeld.
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2005/2006
De heer Verduin is als kascommissielid aftredend en wordt hartelijk dankgezegd voor zijn
werkzaamheden in de afgelopen twee jaar. De heer Lam blijft nog een jaar aan. Als nieuw
commissielid meldt zich de heer R.J. Cirkel en hij wordt als zodanig door de aanwezigen
benoemd.
9. Benoemingen / rooster van aftreden
In de vorig jaar ontstane vacature door het vertrek van de heer B. Folsche stelt het bestuur nu
voor om de heer Henk Bakker te benoemen. De heer Bakker stelt zichzelf voor. Hij was tot
voor kort medewerker bij het Gemeentearchief Ede en is nu met vervroegd pensioen. Hij wil
zich graag inzetten voor de nieuwe taken van het buurtbestuur. Hij wordt bij acclamatie
verkozen tot buurtmeester.
Buurtrichter J. Versteeg geeft aan het na veertig jaar bestuurslidmaatschap tijd te vinden om
zijn taak over te dragen aan de jongere generatie. Hij acht zijn aanstaande opvolger meer
geschikt om de voor de toekomst wenselijke taken voor de buurt verder vorm te geven. Hij
stelt dan ook voor om de heer Henk Stomphorst, sinds 2004 buurtmeester, te benoemen tot
buurtrichter van de buurt Ede-Veldhuizen.

De heer Stomphorst stelt zich aan de geërfden voor. Gestudeerd in Wageningen, op dit
moment directielid van een ziekenhuis in Nijmegen, zoon van voormalig buurtmeester en
buurtschrijver Jan Stomphorst. Hij geeft aan van jongs af aan opgegroeid te zijn met de
wetenschap dat de buurt bestond. Hij heeft het afgelopen jaar kennis genomen van de nieuwe
en gewenste ontwikkelingen voor de buurt. Hij kan zich in de nieuwe ideeën goed vinden en
wil graag meewerken aan de uitvoering hiervan. Daarnaast geeft hij aan ook de historiciteit
van de buurt te willen blijven koesteren als waardevol erfgoed. In zijn visie is het belangrijk
om vooral samen te werken aan toekomstmogelijkheden. Ook in dit geval geschiedt de
benoeming van de heer Stomphorst met algemene instemming van de aanwezigen.
De eerste daad van de nieuwe buurtrichter is het afscheid nemen van de vertrekkende
buurtrichter J. Versteeg. Hiervoor heeft hij aan voormalig buurtmeester J. Stomphorst
gevraagd enkele afscheidswoorden te spreken. De heer Stomphorst doet dit in gevoelvolle
bewoording, waaruit een grote waardering spreekt voor de zakelijke betrokkenheid bij het
doel en voortbestaan van de buurt. Ook vooral de door de heer Versteeg gegeven invulling
hieraan gedurende een periode van veertig jaar (als opvolger van zijn vader) wordt door de
spreker en velen met hem op hoge prijs gesteld. Als dank voor zijn bewezen diensten aan de
buurt ontvangt hij een persoonlijke oorkonde met daarbij in een kistje een vloeibaar
aandenken.
10. Pauze
De pauze staat ook dit jaar vooral in het teken van een goed gesprek onder het genot van een
glaasje brandewijn met kandijsuiker. Met goede tradities moet tenslotte niet gebroken worden
en folklore is ook wat waard!
11. Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen
De buurtscheuter, de heer G. Folsche, doet voor de laatste maal na ongeveer 25 jaar verslag
van de ontwikkelingen met het bosperceel van de buurt. Wat bijgroei betreft is het, mee
dankzij voldoende neerslag, in het afgelopen jaar goed gegaan. In de toekomst is voor een
deel van het bos wel herplant nodig. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden. Het
aanplanten van douglas kost het nodige geld. Bij het handhaven van al aanwezige exoten,
hoeft er nauwelijks geïnvesteerd te worden. In dat geval wordt de aanplant bewerkstelligd
door natuurlijke verjonging. Door verdunning zal het bos het komend jaar een voor
buurtbegrippen aanzienlijke financiële opbrengst hebben.
De heer Folsche geeft aan dat hij, mede gezien zijn leeftijd, het verstandig vind om ook zijn
taak over te dragen aan een jongere generatie. En laat hij nu een dochter hebben die bosbouw
heeft gestudeerd en die bereid is om hem op te volgen.
De heer J. Versteeg die hem als buurtrichter al die jaren heeft meegemaakt, spreekt enkele
woorden ten afscheid. Ook de heer Folsche is in het verleden zijn vader opgevolgd. De heer
Versteeg roemt zijn goede beheer en praktijkgerichte aanpak. De heer Folsche wordt bedankt
voor zijn jarenlange inzet. Ook hem valt een persoonlijke oorkonde ten deel, evenals het
stoffelijk blijk van waardering.
De door het buurtbestuur benoemde nieuwe buurtscheuter, mevrouw Evelien Folsche, stelt
zich aan de aanwezige voor. In het dagelijks leven is ze senior medewerker beheer bij Staats
Bosbeheer in Overasselt. Haar plan is om een heldere doelstelling voor de toekomst van het
bos te formuleren; zij wil hierbij graag goede voorlichting geven. Zij is blij dat haar vader
bereid is om op de achtergrond te blijven adviseren. Tot slot geeft ze aan als jonge bosbouwer
toch meer te zien in een goed glas bier dan in een glaasje brandewijn.

12. Toestand van de heidevelden nabij Ede

De heer Bourgonje is sinds 1985 voor defensie terreinbeheerder van de Edese en Ginkelse
heide. Hij geeft aan dat na de vaststelling van het nieuwe structuurschema militaire terreinen
en het aanstaande vertrek van defensieonderdelen uit de gemeente Ede en weinig zal
veranderen aan het gebruik van de heide. De oefeningen, met name van de luchtmobiele
brigade, zullen in dezelfde intensiteit blijven plaatsvinden. Het gebruik van zware voertuigen
zal naar verwachting zelfs gaan afnemen.
Wat betreft het beheer van het heideterrein kan hij melden zeer tevreden te zijn. Door goede
maatregelen valt de vergrassing erg mee. Ook het opschot van vogelkers en vliegden is in
bedwang gehouden. Een in de afgelopen jaren ontwikkelde visie heeft in elk geval geleid tot
een grotere en betere biodiversiteit.
In het kader van nieuwe Europese richtlijnen voor instandhouden van natuur is de heide
aangewezen als zogenaamd habitatgebied. In verband hiermee en naar aanleiding van de
vernieuwde Flora- en Faunawet is een nieuw beheerplan in de maak. Dit wordt nog openbaar
ter visie gelegd en zal uiteindelijk worden vastgesteld door de minister van defensie na
overleg met zijn ambtgenoot van landbouw.
Naar aanleiding van een vraag merkt de heer Bourgonje op dat het dit jaar helaas niet
helemaal goed is gelopen met de overweldigende aanmelding van leerlingen voor de
natuuropschoondag. Het komende jaar zal hiervoor nauw worden samengewerkt met de
scholen, de gemeente en de VVV.
Naar aanleiding van een tweede vraag wordt opgemerkt dat heide, afhankelijk van de
kwaliteit van de bodem, slechts uiterst beperkte inkomsten biedt. Veelal moeten de plaggen en
heideresten op het terrein zelf worden verwerkt.
De buurtrichter bedankt de heer Bourgonje mede namens de geërfden hartelijk voor zijn
uitgebreide, deskundige en zeer begrijpelijke toelichting.
13. Edese Schaapskudden
Buurtrichter H. Stomphorst deelt de in het verleden geuite zorg over de financiën van de
buurt. Toch is hij vanwege de betrokkenheid bij de totstandkoming en de verdere
ontwikkeling van de schaapskudden van mening dat een bijdrage van de buurt in stand
gehouden moet worden. De aanwezigen stemmen in met het gebruikelijke voorstel tot
ondersteuning van de Edese Schaapskudden. Als gebaar hiervoor wordt een beperkte
financiële ondersteuning geboden.
14. Rapportage over de voortgang van de werkgroepen naar aanleiding van het
toekomstrapport
De buurtrichter doet namens buurtmeester mevrouw Ten Klooster verslag van de
werkzaamheden van de commissie publieksvoorlichting. Er zijn inmiddels ideeën gevormd
over een website, lesbrief (jong zijn in 1596), verhalen op de Lokale Omroep Ede, een bord
bij het buurtbos, informatie voor gildewandelingen, een tocht door het landschap van EdeVeldhuizen. De commissie zal deze ideeën verder uitwerken.
Mevrouw Blaauw-de Wit doet verslag van de vordering van de commissie historie. Er is een
voorlopige onderzoeksvraag neergelegd bij de Universiteit Wageningen. Mogelijk kunnen
studenten sociale en ruimtelijke analyse hierover een afstudeeropdracht uitvoeren. De heer
Van Beek vult aan dat er ook contacten zijn met de Universiteit Nijmegen. Het gaat dan meer
om rechtshistorisch onderzoek. Verder maakt hij nog melding van het historische project
buurtboeken wat bij het Gemeentearchief Ede wordt uitgevoerd.
De heer J. Stomphorst zou een relatie met de NH kerk zeer op prijs stellen. De heer Kijlstra
porteert sterk voor de uitwerking van de eigen website, bij voorkeur ook in eigen beheer.

15. Rondvraag
Naar aanleiding van een vraag wordt verteld dat het buurtbos tussen de Woutersweg en de
Barteweg ligt. Het perceel is overigens duidelijk herkenbaar door een larixlaan in het midden
van het bos. Overigens is dit perceel uiteraard het beste onderhouden!
De heer Faas merkt nog op dat het straatnaambordje van Ceelman van Ommeren is
vervangen, waardoor de functie van buurtrichter is verdwenen. De buurtrichter zegt toe dit bij
de gemeente te zullen navragen.
16. Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng tijdens deze buurtspraak,
sluit buurtrichter H. Stomphorst de bijeenkomst en wenst ieder een goede thuiskomst. Hij
hoopt iedereen, en met hen veel anderen, volgend jaar in september weer te mogen begroeten.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 21 september 2006
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