BUURT EDE – VELDHUIZEN
Verslag van de vergadering van de Buurt Ede-Veldhuizen,
gehouden op donderdag 21 september 2006 in het huis “Kernhem”.

Voorafgaande aan en ter opwekking voor de buurtspraak luiden de klokken van de
Nederlandse Hervormde Kerk (Oude Kerk) van Ede. Hiermee worden de wettige geërfden
opgeroepen deel te nemen aan de jaarlijkse reguliere buurtspraak.
1. Opening door de buurtrichter
De heer Henk Stomphorst opent de jaarlijkse vergadering van de buurt Ede-Veldhuizen. Hij
heet alle aanwezigen, zowel geërfden als belangstellenden welkom, in het bijzonder de heer
Bourgonje als vertegenwoordiger van Defensie en de heer De Bruin namens de Rabobank (in
verband met agendapunt 11).
Verder meldt hij dat het bestuur heeft besloten om in de gebruikelijke vergaderagenda enkele
aanpassingen te doen. Zo zal het traditionele punt van salarisuitreiking aan scheuter en
schrijver niet meer op de agenda worden gemeld, aangezien het slechts een symbolische
handeling betrof. Tevens wordt een historische “verplichting” als de jaarlijkse subsidie voor
de Edese schaapskudden niet meer geagendeerd.
De presentielijst is getekend door 26 personen.
Vervolgens gaat hij over tot de behandeling van de agendapunten voor deze buurtspraak.
2. Toelichting over Sint Geert door de heer J. Kijlstra
Tijdens de opening van de buurtspraak 2005 door de toenmalige buurtrichter de heer Jan
Versteeg werd verhaald over de vroegere buurtspraak, die jaarlijks op 17 maart plaatsvond.
Dit was de dag die vroeger bekend stond als Sint Geert. De heer Kijlstra voorzag het bestuur
van meer informatie over deze heilig en diens naamdag. Het buurtbestuur nodigde de heer
Kijlstra uit om in de buurtspraak wat meer te vertellen over deze Sint Geert. De heer Kijlstra
gaf daar tijdens deze buurtspraak gevolg aan. Hij vertelde dat Sint Geert terug te voeren is op
Sint Gertrudis van Nijvel, aan wie de Geertekerk in Utrecht oorspronkelijk gewijd was. Sint
Gertrudis is geboren in 626, werd abdis in Nijvel en aan haar werden in de loop der tijd
wonderen toegeschreven. Eén van die wonderen is dat zij de bevolking van Nijvel van een
muizenplaag zou hebben verlost. Hierdoor wordt ze vooral door landbouwers veelvuldig
aangeroepen. De naamdag van deze heilige op 17 maart was voor de buurtspraak een
geschikte tijd. Vlak voor het voorjaar werden afspraken hernieuwd en werden er nieuwe
afspraken gemaakt. De hele toespraak van de heer Kijlstra is te lezen als bijlage bij dit
verslag.
3. Verslag van de buurtspraak 15 september 2005
Een schriftelijke reactie per e-mail is door het buurtbestuur ontvangen van de heer J. Kijlstra.
Uit zijn reactie op en naar aanleiding van het verslag worden de volgende suggesties
genoteerd:
- ook emailwisseling wordt gezien als correspondentie met en door het bestuur. Waar
wenselijk zal correspondentie (inclusief mailverkeer) tijdens de buurtspraak worden
vermeld;
- Kijlstra dringt aan op het ontplooien van activiteiten in plaats van het formuleren van
wensen, zoals bijvoorbeeld rondom het herstel van een stuk wildvrede;
- Kijlstra dring aan op het realiseren van meer rendement op de spaartegoeden en hierbij
gebruik te maken van het aanbod van de Rabobank;

-

Kijlstra stelt voor om het beheerplan van defensie voor de heidevelden te verkrijgen en
dit te zijner tijd te agenderen. Tevens dringt hij aan op actie tegen de wildgroei langs
de N224.
De heer Ten Klooster merkt op het niet eens te zijn met de beslissing van het buurtbestuur om
de subsidie aan de Edese schaapskudden. De buurtrichter voelt niet voor plaatsing op de
agenda en geeft aan dat de heer Ten Klooster dit tijdens de rondvraag aan de orde kan stellen.
De heer Ten Klooster verzoekt om aantekening in het verslag dat hij hier tegen is. Waarvan
acte.
Naar aanleiding van de opmerking over straatnaambordjes bij agendapunt 15 van het vorige
verslag, meldt de buurtrichter dat hij contact heeft gehad met raadslid Komdeur. Deze wil dit
punt politiek bespreekbaar maken. Uitgangspunt is dat bezuinigingsdrift niet ten koste moet
gaan van historisch besef.
4. Behandeling van het financieel verslag 2005/2006 van de administrerend
buurtmeester
Het verslag wordt kort toegelicht door administrerend buurtmeester mevrouw Joke de Leeuw.
De heer J. Kijlstra merkt nog op dat de ontvangen rente erg laag is. De buurtrichter meldt dat
tijdens de gesprekken met de Rabobank in verband met agendapunt 11 als gesproken is over
de mogelijke spaaropties.
5. Verslag van de kascommissie
De heer P. Lam doet als lid van de kascommissie mede namens de heer R.J. Cirkel verslag
van de bevindingen. Op het voorstel om de administrerend buurtmeester te dechargeren,
reageren de aanwezigen met instemming.
6. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2006/2007
De heer P. Lam is aftredend en hij wordt door de buurtrichter hartelijk bedankt voor zijn
medewerking. De heer R.J. Cirkel blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie. De heer
J. Kijlstra verklaart zich bereid om als tweede lid van de commissie op te treden.
7. Benoemingen / rooster van aftreden
Buurtrichter Henk Stomphorst geeft aan dat er nog steeds een vacature is voor buurtmeester.
Verder heeft administrerend buurtmeester mevrouw Joke de Leeuw aangegeven met ingang
van de buurtspraak 2007 te willen stoppen. De buurtrichter roept de aanwezigen op om namen
van mogelijke kandidaten door te geven aan het bestuur. In het bijzonder zou hij graag
iemand binnenhalen die ook affiniteit heeft met het opzetten van een eigen website voor de
buurt.
8. 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!
9. Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen
Bij dit agendapunt komt een klas met kinderen van Basisschool De Meander binnen.
De buurtscheuter, mevrouw Eveline Folsche, geeft een toelichting op het beheer van het
perceel bos wat de buurt nog bezit. Zij vertelt regelmatig toezicht te hebben gehouden en een
jaarlijkse inspectie te hebben uitgevoerd. Hierbij is zeker ook gekeken naar de dunning van
risicovolle bomen zoals aan de kant van de Barteweg. In 2007 zullen de nodige bomen geveld
gaan worden en dit zal voor inkomsten gaan zorgen. Tijdens de volgende buurtspraak zal een

fotoverslag worden vertoond van de toestand van het bosperceel en de uitgevoerde
activiteiten. De hele toespraak van de buurtscheuter is na te lezen in de bijlage bij dit verslag.
De heer J. Kijlstra vraagt of de foto’s ook op de website komen te staan. De buurtscheuter
bevestigt dit. Bij het bespreken van de mogelijke plaatsing van een informatiebord bij het
buurtbos, merkt de heer R.J. Cirkel op dat er wellicht subsidie mogelijk is bij het Ames van
der Vlietfonds.
Naar aanleiding van een vraag van de heer B. Folsche merkt de buurtscheuter op dat
samenwerking met de particuliere eigenaars van aangrenzende percelen bij de bestrijding van
bijvoorbeeld prunus, niet makkelijk te realiseren valt.
10. Toestand van de heidevelden nabij Ede
De heer Bourgonje doet als terreinbeheerder van Defensie zijn jaarlijkse verslag over het
beheer van de heidevelden. Voor de aanwezige kinderen vertelt hij in het kort over de
voorgeschiedenis van de heidevelden, voormalig eigendom van de buurt en nu al ruim een
eeuw in gebruik voor militaire oefeningen.
Het afgelopen jaar heeft er, ondanks de inzet van de twee Edese schaapskudden, toch wel
weer een vergrassing van sommige stukken heide plaatsgevonden. Er is 25 hectare heide
gemaaid. Bij veel gras moet er geplagd worden en de plaggen worden dan verwerkt in de
zandwegen die door het hele terrein heen lopen. Op ongeveer 50 hectare zijn opschietende
vliegdennen verwijderd. Op 5 hectare is prunus en vogelkers verwijderd. Daarnaast is er begin
oktober weer een natuuropschoondag gehouden, waarbij door veel schoolkinderen op 3
hectare vliegdennen zijn verwijderd.
Aan de andere kant van de heide is een nieuwe kraal gebouwd, omdat de afstand voor de
schaapskudde anders te groot is. Dit is een absolute verbetering, waarbij er overnacht kan
worden.
Het al eerder gemelde beheerplan is nog niet in een inspraakstadium.
De heer P. Lam vraagt naar het effect voor de heide na het vertrek van het garnizoen uit Ede.
De heer Bourgonje merkt op dat hiermee nauwelijks iets verandert. De heide blijft
oefenterrein, met name voor de Arnhemse eenheden zoals de Luchtmobiele Brigade.
Naar aanleiding van een vraag hierover zegt de heer Bourgonje toe aandacht te zullen
besteden aan een betere scheiding tussen zandweg en fietspad op de voormalige hessenwegen
tussen de Koeweg en de Kreelseweg.
Vervolgens wordt de heer Bourgonje bedankt voor zijn uitgebreide toelichting. Als dank
ontvangt hij het zojuist uitgegeven boek in verband met 100 jaar garnizoen Ede.
11. Rapportage over de voortgang van de commissie publieksvoorlichting en de
commissie historie
Buurtmeester mevrouw Hetty ten Klooster spreekt allereerst de aanwezige schoolkinderen toe
en legt duidelijk uit wat de buurt en de buurtmeesters nu eigenlijk zijn. Vanuit de historische
betekenis van de buurt, wil de commissie publieksvoorlichting vooral aan de jeugd vertellen
over nut en noodzaak van de buurt. Hiervoor wordt in samenwerking met Basisschool De
Meander een educatief product gemaakt voor de Edese scholen. Leerkracht mevrouw Ineke
Bruning is hier nauw bij betrokken, evenals het Gemeentearchief Ede.
De Rabobank Ede heeft zich bereid verklaard om dit project te ondersteunen met een
financiële bijdrage van € 1.000,00. Hiervoor wordt een overeenkomst getekend tijdens deze
buurtspraak. Namens de Rabobank is aanwezig de heer Kees de Bruin. Voor de buurt wordt
de overeenkomst ondertekend door de buurtrichter en de buurtschrijver.
Buurtschrijver Peter van Beek doet kort verslag van de werkzaamheden van de commissie
historie. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de universiteiten van Wageningen en
Nijmegen. Via deze contacten wordt geprobeerd studenten te interesseren in de

mogelijkheden van onderzoek naar de rijke historie van de buurten in Ede en in het bijzonder
de buurt Ede-Veldhuizen. Verder is bij het Gemeentearchief Ede een groot deel van de
buurtboeken inmiddels herschreven. Deze zullen via de website beschikbaar gesteld worden,
zodat ook in breder verband onderzoek kan worden gedaan.
De heer J. Kijlstra wijst nog op mogelijke onderzoeken in relatie tot veldnamenonderzoek en
een straatnamenproject.
12. Rondvraag
De heer Tempelman vertelt dat hij thuis enkele interessante historische stukken heeft
gevonden voor de buurt. Deze waren in het bezit van de vroegere buurtmeester Van de Pol.
Hij draagt onder meer een reglement van de buurt en een kasboekje over in handen van de
buurtschrijver. Deze stukken zullen worden toegevoegd aan de archieven van de buurt.
Er wordt de suggestie gedaan om voor de volgende buurtspraak de heer G. van Bruggen te
vragen om een korte inleiding te houden over de grafstenen in de Oude Kerk.
13. 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.
Voor hem was deze buurtspraak de eerste en naar zijn verwachting geeft dit voldoende
vertrouwen voor de toekomst van de buurt.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 20 september 2006
De buurtrichter
De buurtschrijver

H. Stomphorst

P. van Beek

De buurtmeesters mw. H. ten Klooster, mw. J. de Leeuw en H. Bakker
De buurtscheuter mw. E. Folsche

Bijlage 1: Toespraak over Sint Geert door Jan Kijlstra
Bijlage 2: Toespraak Eveline Folsche, Buurtscheuter

Bijlage 1:
Toespraak over Sint Geert
Gehouden door Jan Kijlstra tijdens de Buurtspraak op 21 september 2006
In zijn opening van de buurtspraak van vorig jaar vertelde de buurtrichter, toen nog de heer
Versteeg, dat de buurtspraak vroeger op 17 maart plaatsvond, op St. Geert. Hij vertelde er ook
bij dat hij nog gekeken had of hij wat meer over deze St. Geert had kunnen vinden, maar dat
hem dat niet gelukt was.
Ook ik was bij deze opening aanwezig, en bij het horen van de naam St. Geert ging er bij mij
een belletje rinkelen.Op deze plek, en in het kader van deze bijeenkomst, zou ik misschien
ook wel van het luiden van een papklokje kunnen spreken.
Ik heb daarom een en ander eens nagekeken. Mijn bevindingen heb ik vervolgens aan het
buurtbestuur doorgegeven. En het leek hen een goed idee als ik u, op deze buurtspraak, ook
daarover wilde bijpraten. Ik ben niet zo gewend aan het houden van toespraken als sommige
anderen onder ons. Maar goed, ik zal het proberen.
Ik neem u mee, terug in de tijd, naar 1855. In dat jaar is de Rijnbandijk tussen Rhenen en
Wageningen doorgebroken, en kwam een groot deel van de Gelderse Vallei onder water te
staan. In Veenendaal (en dus ook in Gelders-Veenendaal) was de situatie zo ernstig, dat een
deel van de bevolking geëvacueerd moest worden. Deze mensen werden ondergebracht in de
Geertekerk in Utrecht. Daarvan is overigens een schilderij te zien in het museum in
Veenendaal.
De vraag die bij mij opkwam was: heeft onze St. Geert iets te maken met deze Geertekerk?
Zijn er verbanden?
Een eerste aanknopingspunt is natuurlijk de naam St. Geert Als er sprake is van een
middeleeuwse sint, dan is dat een katholieke heilige. Katholieke heiligen hebben allemaal een
naamdag, en soms wel meer dan één. Omdat er nogal wat heiligen zijn, was en is het zinvol
om ze overzichtelijk te rangschikken. Een dergelijk overzicht heet een heiligenkalender.
Hierop zijn alle rooms-katholieke heiligen op de bij hen behorende dag, hun naamdag,
opgesomd.
St. Geert zou dus op de heiligenkalender moeten staan Het tweede uitgangspunt is de datum
van 17 maart.Kijken we op de heiligenkalender bij 17 maart, dan vinden we daar geen St.
Geert.
Maar wel een Sint Gertrudis van Nijvel. Laten we daarom eens wat nauwkeuriger naar die
Geertekerk in Utrecht kijken. Dat kunnen we, want hij staat er nog steeds.
Het gebouw is tegenwoordig weer als kerk in gebruik bij de Remonstranten. Het is een van
oorsprong middeleeuwse kerk, dus gebouwd als rooms-katholieke kerk. En dergelijke kerken
werden, en worden, altijd aan een heilige gewijd. De Geertekerk kerk was inderdaad
oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis van Nijvel, en droeg die naam. Na de hervorming is
de kerk als hervormde kerk in gebruik geweest. Zij zal toen vrij zeker niet meer St. Gertrudis
geheten hebben. Maar ook toen zij nog een katholieke signatuur droeg zal zij
in de volksmond al wel de St. Geert genoemd zijn. Per saldo was zij, als parochiale kerk,
bestemd voor de gewone gelovigen, voor de parochie. De hervormden hebben natuurlijk de

sint voor de naam weggelaten, want op die santenkraam waren ( en zijn) ze niet zo gek.
Waarna het Geertekerk werd.
Na verloop van tijd raakte de Geertekerk als kerk buiten gebruik. Zij is vervolgens in gebruik
geweest als stal, en als kazerne, en ook nog als magazijn. Van 1814 tot 1930 heeft de
Geertekerk weer als Hervormde Kerk dienst gedaan, en in die functie dus in 1855 toevlucht
geboden aan de
voor het water gevluchte inwoners van Veenendaal. Daarmee, maar dit terzijde, gaf de kerk
invulling aan een aloude, en ook vandaag de dag nog actuele, opdracht.
In 1940 was het gebouw niet meer dan een ruïne. Na aankoop door de Remonstrantse
Broederschap, en na grondige restauratie, is zij weer als kerkgebouw, maar tevens als
concertzaal, in luister hersteld. Overigens hangen in de Geertekerk nog steeds twee
middeleeuwse luidklokken, waarvan een de naam Ghertrud draagt. De Link tussen onze St.
Geert, de Geertekerk eb St. Gertrudis is dus wel duidelijk.
Maar wie was nou deze St. Gertudis?
Geertje werd geboren in het jaar onzes heeren 626. Haar vader was Pepijn van Landen en haar
moeder was Ida (Iduberga) van Nijvel. Haar vader was hofmeier, en behoorde tot de hoge
adel. Dochterlief was door haar vader voorbestemd om uitgehuwelijkt te worden aan
Dagobert de Eerste, maar daar had de dame geen zin in. Zij was namelijk al jong zeer sterk
religieus geïnspireerd. Vermoedelijk zal haar moeder hier ook wel een rol in gespeeld hebben.
Het zal dan ook niet geheel toevallig zijn dat Geertrui samen met moeder Ida en zus Begga in
het door moeder in Nijvel gestichtte klooster intrad. Dit klooster was het eerste
vrouwenklooster in de toenmalige Nederlanden. Na het overlijden van haar moeder volgde
Geertrui haar op 21-jarige leeftijd, dus zeer jong, als abdis op. Zij bracht het klooster tot grote
bloei o.a. door het opzetten van een spinnerij en weverij, en ook door het oprichten van een
abdijhospitium, een spittaal ofwel ziekenhuis. Haar spirituele gaven en klaarblijkelijk
intellectuele capaciteiten hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat al snel wonderen aan
haar werden toegeschreven. Met als gevolg dat zij, net als overigens haar zuster, heilig
verklaard werd en als Sint Gertrudis c.q. Sint Geertrui, dan wel Sint Geert de geschiedenis
ingegaan is.
Blijft er nog een enkele vraag over. En wel: waarom onze voorvaderen nu juist op St. Geert
ter buurtspraak gingen. Dat weten we niet.Wel is het zo dat de meeste afbeeldingen van St.
Geertrudis een abdis laten zien. Zij heeft in de ene hand een miniatuur van een kerk, en in de
andere een staf waarlangs muizen omhoog kruipen. Een van de aan haar toegeschreven
wonderen is dat zij de bevolking van Nijvel ooit van een muizenplaag verlost zou hebben.
Sindsdien wordt zij, uiteraard vooral door landbouwers, aangeroepen ter bescherming tegen
muizen en ander ongedierte.
De buurtspraak werd vroeger vooral bezocht door boeren, die er alle belang bij hadden om de
muizen uit hun koren te houden. En daarvoor kon je vroeger geen beroep doen op de firma
Bayer of Monsanto, maar riep je hogere krachten aan. En St. Geert was, zeker als het om
muizen ging, wel ongeveer de beste heilige die er ter beschikking was.
Buurtspraken werden vroeger in de kerk gehouden, en dichter bij een heilige kun je niet
komen.

En daar dan ook nog op de naamdag van die heilige bijeen komen moet toch haast wel effect
hebben gehad. Een extra voordeel van de naamdag van St. Geert is dat hij kort na de winter
valt, voor het begin van het voorjaar. Een uitgelezen moment voor de geërfden om oude
afspraken te hernieuwen, of nieuwe te maken. Kortom, een prima dag om buurtspraak te
houden.
Overigens gaat het verhaal rond de staf met de muizen nog verder terug, dit stamt uit de
Germaanse mythologie. Maar dat voert misschien wat ver. Ter afsluiting wil ik nog een paar
zaken rond St. Geert noemen.
Geertruidenberg zou volgens de overlevering gesticht zijn door Getrudis, maar daar zijn geen
aantoonbare bewijzen van. Wel zijn er nogal wat aan haar gewijde kerken, en wordt er nog
steeds een aantal bedevaarten gehouden, o.a. in Breda en Den Bosch. Ook is of was zij
patrones van naar haar vernoemde ziekenhuizen o.a. in Deventer. Eczeem werd St.
Gertrudiszeer genoemd. Dit kon je dan ook genezen door de heilige aan te roepen. En o.a. in
Tongeren spijkerde men op de vooravond van St. Geert een briefje aan de deuren van de
graanschuren.
Hierop stond: “het is heden St. Gertrudisdag, dat hier noch rat, noch muis komen mag”.
Ik hoop u niet te veel te hebben verveeld met dit verhaal.
Dank u wel.
Jan Kijlstra

Bijlage 2:
TOESPRAAK BUURT EDE-VELDHUIZEN dd. 22-09-2006
Door Eveline Folsche, Buurtscheuter
Geacht bestuur en geachte Geërfden.
Als Buurtscheuter van de Buurt Ede-Veldhuizen wordt ik geacht om aan U allen vandaag
verslag te doen van de door mij uitvoerde werkzaamheden. Zoals u weet maak ik gen deel uit
van het buurtbestuur, maar ben ik (evenals de Buurtrichter een ingehuurde (en betaalde
kracht).
Het regelement van de Buurt uit 1912 heb ik eens goed bestudeerd en in artikel 18 staat het
volgende beschreven, ik citeer:
“ HET DAGELIJKS TOEZICHT OP DE EIGENDOMMEN DER BUURT EN OP DE WERKZAAMHEDEN DIE
VOOR DE BUURT VERRICHT WORDEN, WORDT OPGEDRAGEN AAN EEN SCHEUTER
(BUURTSCHEUTER). DE BUURTSCHEUTER WORDT DOOR DE BUURTSPRAAK TOT
WEDEROPZEGGING BENOEMD EN GENIET EEN JAARWEDDE, DOOR DE BUURTSPRAAK TE
BEPALEN. DOOR HET BUURTBESTUUR WORDT EEN INSTRUCTIE VOOR DEN SCHEUTER
VASTGESTELD EN AAN DE BUURTSPRAAK MEDEGEDEELD.”

In artikel 18 van het regelement kunnen we lezen dat het buurtbestuur een instructie moet
vaststellen voorde buurtscheuter en dat deze instructie tijdens de buurtspraak zal worden
meegedeeld. Vandaag mag ik u meedelen welke instructie ik van het bestuur heb mogen
ontvangen en welke instructies ik wel/niet/goed/slecht heb uitgevoerd ofwel heb opgevolgd.
Instructies:
1
De Buurtscheuter houdt met enige regelmaat toezicht op het Buurtbos aan de Woutersweg.
Regelmatig heb ik toezicht uitgeoefend, maar heb een onregelmatigheden, wangedrag, vernielingen
enzovoorts kunnen ontdekken. Hiervan heb ik verslag gedaan aan het bestuur. Op zich een goed
resultaat, maar de boetes die ik als scheuter mag opleggen 3-25 gulden per overtreding waren een
welkome aanvulling geweest op de buurtkas. Aan het bestuur heb ik beterschap beloofd.
2.
De Buurtscheuter maakt een opzet voor de benodigde werkzaamheden in het bos, zoals het markeren
(Blessens) van bomen voor de verkoop en bodemverbetering. Daarbij worden de kosten en
opbrengsten zo goed mogelijk in kaart gebracht.
Ik moet u zeggen dat ik deze instructie nog niet heb opgevolgd. Aan het bestuur heb ik hierover
verantwoording afgelegd.
3.
De Buurtscheuter maakt een opzet voor de inspectie van randbomen in vrband met het feit dat wij door
derden aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden wanneer een boom omvalt of wanner er dode op
levende takken uitvallen.
Hierover heb ik het nodige uitgezocht en heb het bestuur medegedeeld dat ik de jaarlijkse inspectie
zelf kan uitvoeren en dat bij de eerstvolgende dunning risicovolle bomen (zijde Barteweg) dan tevens
geveld zullen worden. Dit kost dan geen geld. Tevens wil ik de houthandelaar verzoeken om de overige
bomen te inspecteren en te ontdoen van dode takken. Dit zal verrekend worden met de houtopbrengst.

Jaarlijks zal ik een lijst bijhouden van de randbomen en mogelijke gebreken per boom vastleggen
zodat , indien nodig, tijdig tot actie kan worden overgegaan.
4.
De Buurtscheuter onderzoekt de mogelijkheden om samen te werken met de Gemeentelijk afdeling
Bosbeheer.
Hier is nog niets uitgekomen, behalve dat hier ook kosten aan verbonden zullen zijn. Vooralsnog kan
noodzakelijk aanvullend werk gecombineerd worden met de dunning gemiddeld om de 4 jaar.
Vorige week heb ik contact gehad met de praktijkschool in Arnhem (IPC-groen) en daar heb ik
binnenkort een afspraak mee om eens te kijken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Hiervan
hoop ik het bestuur en u op een volgende buurtspraak meer te kunnen vertellen.
Het bestuur heeft mij zoals u zult begrijpen voor 2007 wederom de instructie gegeven om een opzet te
maken voor het blessen van de bomen die geveld moeten worden:
Het is de bedoeling om de mooie Douglasbomen wat meer ruimte te geven, zodat zij zich beter (in de
breedte) kunnen gaan ontwikkelen. Die ruimte zal worden benut om natuurlijke verjonging van de
Douglas te bespoedigen. De ruimten die zullen ontstaan na het vellen van de bomen worden deels
ontdaan van de dikke strooisel laag, zodat op de vrijgekomen minerale bodem de jonge bomen beter
en sneller kunnen kiemen. Dit is de meest goedkope oplossing om verjonging te krijgen in het
Buurtbos.
Mijn vader, de voormalige Buurtscheuter Gerrit Folsche en nu assistent Buurtscheuter heeft u tijdens
de Buurtspraak van vorig jaar al uitgebreid op de hoogte gebracht van deze plannen. Wij zullen begin
volgend jaar samen de bomen merken die geveld moeten worden. Jaarlijks komt de bestrijding van de
Amerikaanse Vogelkers aan de orde en ik kan u meedelen dat alleen zaaddragende Volgekers in
combinatie met de dunning geveld zullen gaan worden zodat verdere verspreiding via zaden wat
beperkt blijft. Bestrijding van Prunus in een vroeg stadium is niet noodzakelijk en onbegonnen werk
aangezien in de aangrenzende bospercelen vele zaaddragende Prunus staat. We zien gelukkig ook veel
struikvormers opkomen, zoals Lijsterbes, De scheuter en haar assistent houden de zaak in de daten !
Van de komende activiteiten in het bos zal ik een fotodagboek bijhouden, zodat ik u op de volgende
Buurtspraak middels een PowerPoint presentatie kan laten zien welke werkzaamheden worden
uitgevoerd en op welke wijze. Tevens kan op deze manier de bosontwikkeling worden vastgelegd en
worden gevolgd. Tevens kunt u dan zien of ik werk, hoe ik werk, en of ik de jaarwedde heb verdient.
Tot de volgende Buurtspraak zal ik als Buurtscheuter het bos weer bewaken en zal ik mijn uiterste best
doen voor de buurtkas door het hout zo goed mogelijk te verkopen en…….. nou vooruit door ongeveer
2 á 3 bekeuringen uit te schrijven.
BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN TOT DE VOLGENDE BUURTSPRAAK
Eveline Folsche

.

Bijlage 2:

