Buurt Ede - Veldhuizen
Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de Buurt Ede – Veldhuizen, gehouden op
donderdag 18 september 2008 in het huis "Kernhem"

1. Opening door de buurtrichter
Buurtrichter Henk Stomphorst opent even na tien uur de jaarlijkse buurtspraak en heet alle
aanwezigen welkom. Een bijzonder woord van welkom gaat naar mevrouw Manja de
Hond, directeur van de Toon Hermansschool, twee studentes van de Christelijke
Hogeschool Ede en de vertegenwoordiger van De Gelderlander. Tevens maakt hij melding
van de afwezigheid door ziekte van buurtscheuter Eveline Folsche.
2. Verslag van de buurtspraak 20 september 2007
Het verslag van de buurtspraak 2007 wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er worden
geen correcties aangebracht en ook naar aanleiding van het verslag zijn geen opmerkingen
gemaakt. Met dank aan buurtschrijver Peter van Beek wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
De administrerend buurtmeester Roel Cirkel vertelt over het onderzoek naar een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met
risico’s die kunnen ontstaan door het eigendom van het buurtbos. Uiteindelijk heeft het
buurtbestuur op advies van de Rabobank en Interpolis besloten om een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om risico’s af te dekken. De
poliskosten hiervan bedragen € 175,00 per jaar.
Verder vertelt hij dat voor de buurt een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende
Instelling) wordt aangevraagd bij de belastingdienst. Hiermee wordt het eenvoudiger om
giften en schenkingen te aanvaarden. Hierbij hoort als voorwaarde dat de buurt een fiscaal
nummer aanvraagt, wat ook zal gebeuren. De heer Ten Klooster vraagt of dit ook kan
betekenen of dat betekent dat bijvoorbeeld de houtopbrengst belast wordt. Een andere
aanwezige heeft een vergelijkbare vraag in verband met de (geringe en terug te storten)
salarissen van het buurtbestuur. Buurtmeester Cirkel geeft aan dat we hierbij weinig risico
lopen vanwege de geringe bedragen. Tot slot vertelt hij dat inmiddels de SNS rekeningen
zijn opgeheven en de Raborekeningen in gebruik zijn.
Buurtrichter Henk Stomphorst maakt de aanwezigen nog opmerkzaam op het tekenen van
de presentielijst. Het buurtbestuur heeft besloten om de namen van de aanwezigen die
voorkomen op de presentielijst te vermelden bij het verslag.
Buurtschrijver Peter van Beek maakt melding van de volgende ingekomen stukken:
- brief van de Stichting Buurt Doesburger Eng, die in gesprek wil komen over
mogelijke samenwerking (een vertegenwoordiging zal in november de
bestuursvergadering van de buurt bijwonen);
- de Zandloper, tijdschrift van de Vereniging Oud Ede;
- uitnodiging voor de jaarlijkse beiaardconcerten van de gemeente Ede;
- nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden en

-

brief van het Waterschap Vallei & Eem over het inmeten van transportleidingen in de
omgeving van het buurtbos.

4. Presentatie van de leskist over de Buurt Ede-Veldhuizen.
De buurtrichter geeft het woord aan Henk Kuiper, educatief medewerker van het
Gemeentearchief Ede. Deze vertelt over de totstandkoming van de leskist over de buurt
Ede-Veldhuizen. In deze kist, die ter vergadering wordt getoond, zit allerlei informatie
voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. Met behulp van vragen en
opdrachten gaan de kinderen aan de slag met de geschiedenis van de buurt en hun eigen
omgeving. De bedoeling van het pakket is om te leren over de eigen woonomgeving en
om hier waardering voor te krijgen. De leskist is onder begeleiding van het
Gemeentearchief samengesteld door drie studentes van de Christelijke Hogeschool Ede.
Twee van hen, Inge en Daniëlle zijn vandaag aanwezig en worden voorgesteld. Zij
vertellen over de ervaring met het pakket waarbij leerlingen in een rollenspel de
buurtspraak hebben nagespeeld. De basis voor de kennis van de buurt en de omgeving
halen de leerlingen uit een informatieboekje die bij de leskist hoort. De mooie uitvoering
van de leskist met de gevarieerde inhoud was slechts mogelijk door de financiële
ondersteuning van de Rabobank.
Na deze toelichting wordt door de buurtrichter een exemplaar van de docentenhandleiding
aangeboden aan mevrouw Manja de Hond, directeur van de Toon Hermansschool,
Groenendaal 7. Groep 7 en 8 van deze school gaan vanmiddag aan het werk met de
leskist. De aanwezigen worden van harte uitgenodigd om bij deze openbare les aanwezig
te zijn. Vervolgens bedankt de buurtrichter beide studentes voor hun werkzaamheden aan
dit bijzondere lespakket. Hij spreekt de wens uit, dat het pakket veel mag worden gebruikt
om jonge mensen enthousiast te maken voor hun eigen woonomgeving.
5. Benoemingen / rooster van aftreden
Buurtmeester Hetty ten Klooster neemt aan het einde van haar periode afscheid als
buurtmeester. Met waarderende woorden wordt zij toegesproken door de buurtrichter.
Bijzonder is dat op deze dag een educatief product over de buurt is gepresenteerd. Dit is
iets waar mevrouw Ten Klooster altijd haar aandacht op heeft gericht en inzet voor heeft
getoond. Zij wordt bedankt met een boeket bloemen, een boekenbon en natuurlijk met een
welgemeend applaus van de aanwezigen.
Henk Stomphorst meldt verder dat namen kunnen worden aangedragen voor een nieuwe
buurtmeester om in de nu ontstane vacature te kunnen voorzien. Het buurtbestuur zal voor
de volgende buurtspraak een nieuwe kandidaat voorstellen.
6. Behandeling van het financieel verslag 2007/2008
Administrerend buurtmeester Roel Cirkel licht de ditmaal wat meer uitgebreide financiële
verantwoording van het buurtbestuur over het afgelopen seizoen toe. Bijzonder is ditmaal
de houtverkoop voor een bedrag van € 3.900,00. Vanwege de overgang van de rekening
van de SNS bank naar de Rabo bank zijn er behoorlijk wat boekingen. De nieuwe
Telerekening zal in elk geval 3 % rente gaan opbrengen. Na enig overleg kunnen de
kosten van deze rekening worden gedeclareerd bij de Rabobank.
Verder deelt hij nog mee dat wegens een foutieve boeking de bijdrage aan de
schaapskudde niet in de jaarafrekening is opgenomen. Deze rekening is in augustus
afgesloten, terwijl de betaling van € 150,00 op 1 september staat geboekt. Dit betekent een
vermelding in de jaarrekening over het nu lopende boekjaar.
De heer Ten Klooster vraagt naar de hoogte van het jachtrecht (€15,00 op jaarbasis). De
heer Cirkel licht toe dat hij zich in deze materie heeft verdiept en dat het bedrag redelijk

marktconform is. Wel zal het bestuur de looptijd van het contract met de huidige pachter,
de heer van de Zandschulp, nog goed bekijken. Waarschijnlijk is dit contract bij de vorige
buurtscheuter, de heer G. Folsche.
De heer Cirkel sluit af met het inlossen van een belofte om als nieuwe buurtmeester een
fles brandewijn te doneren aan de buurt. Deze wordt onder dank en met applaus aanvaard.
De heer Ten Klooster merkt naar aanleiding van de houtverkoop op dat hij concludeert dat
er het afgelopen jaar wel rigoureus is uitgedund. Hij vraagt hoe de buurt omgaat met de
verwachting dat er voorlopig niet veel houtopbrengsten te verwachten zijn. Hij raadt het
bestuur aan om zuinig om te gaan met de hierbij geconstateerde kapitaalverdubbeling. Het
buurtbestuur geeft aan dit zeker ter harte te nemen en op zoek te gaan naar andere
financiële bronnen.
7. Verslag van de kascommissie
De heer Peet Lam en Joke de Leeuw maken deel uit van de kascommissie. De heer Lam
brengt verslag uit met deelt mee dat bij controle de boeken in orde zijn bevonden. Hij is
blij met de financieel gezonde situatie van de buurt. Hij stelt voor om de administrerend
buurtmeester te dechargeren. De buurtrichter vult aan dat hiermee het gehele buurtbestuur
wordt gedechargeerd. De aanwezigen bekrachtigen dit besluit met applaus.
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2008/2009
De heer Lam zal nog een jaar aanblijven als lid van de kascommissie. Omdat zowel hij als
mevrouw De Leeuw vorig jaar zijn aangetreden, wordt om reden van continuïteit met
medeweten van mevrouw De Leeuw voorgesteld om een nieuw lid van de kascommissie
aan te stellen. Na enige discussie stelt voormalig buurtmeester de heer Bert Folsche zich
voor deze taak beschikbaar. Ook hierover zijn de aanwezigen verheugd en stemmen in
met handgeklap.
9. Pauze
En dan is er tijd voor brandewijn met kandijsuiker volgens de bestaande traditie. De
buurtrichter nodigt de aanwezigen hiertoe uit. Wellicht mee dankzij dit geestrijk vocht zijn
de gesprekken in de pauze zeer geanimeerd.
10. Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen: stand van zaken.
Omdat buurtscheuter Eveline Folsche ziek is, wat tevens geldt voor de assistent
buurtscheuter Gert Folsche is er niet een toelichting vooraf. Buurtrichter Henk Stomphorst
geeft wel gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Ten Klooster merkt op dat hij heeft geconstateerd dat het bos er na de houtkap
weinig verzorgd uitziet. Zo zijn bijvoorbeeld de boomstobben niet verwijderd of
uitgeboord. Normaliter zou een houtopkoper hiervoor moeten zorgen. Hij vraagt zich af
waarom dit niet gebeurt. In de bijlage bij dit verslag zal de buurtscheuter deze vraag
beantwoorden.
11. Toestand van de heidevelden nabij Ede.
Omdat de heer Frans Borgonje als terreinbeheerder van Defensie niet aanwezig is,
evenmin als zijn collega’s (die druk bezig zijn met de natuuropschoondag die vandaag
plaatsvindt) is ook bij dit agendapunt niemand aanwezig die vragen kan beantwoorden. De
buurtrichter geeft aan dat ook de hierbij door de aanwezigen gestelde vragen schriftelijk
zullen worden beantwoord.

Buurtmeester Jan Kijlstra vraagt zich af waarom, ondanks vorig jaar gedane toezeggingen
de houtopstand langs de N224 nog steeds niet is verwijderd. Verder is hij ook van mening
dat de westkant van de Edese heide erg aan het dichtgroeien is. Tot slot vraagt hij zich af
wat in het convenant tussen gemeente en defensie onder de tijdelijke status hiervan wordt
verstaan.
12. Toelichting met betrekking tot de Edese schaapskudden.
Helaas is ook de heer Prangsma niet in de gelegenheid gebleken om de buurtspraak bij te
wonen. Gelukkig is wel onze voormalige buurtrichter Jan Versteeg aanwezig. Hij is
nauwkeurig op de hoogte van het reilen en zeilen van de schaapskudden.
Buurtmeester Jan Kijlstra vraagt waarom er, ondanks een recente uitbreiding met 100
schapen, niet gekozen is voor een derde kudde. Was dit niet haalbaar? Of was het een
financiële overweging.
De heer Versteeg geeft aan dat een uitbreiding noodzakelijk was vanwege de behoefte aan
meer en meer structurele begrazing van de heide. Op dit moment is er een sluitende
exploitatie. Wel moet er een nieuwe kooi worden gebouwd. De hiervoor benodigde vier
ton baren wel de nodige zorgen. Uitbreiding met een derde kudde is vooral vanuit
financiële overwegingen op dit moment niet haalbaar.
Aan het einde van dit agendapunt merkt buurtrichter Henk Stomphorst op dat het bestuur
ook dit jaar weer de intentie uitspreekt om de Stichting Edese Schaapskudden te blijven
ondersteunen in haar werkzaamheden. Deze intentie zal wederom vergezeld gaan van een
gift van € 150,00 voor het komende jaar.
13. Mogelijkheden tot herstel van een deel van de vroegere wildvrede
Buurtmeester Jan Kijlstra geeft een toelichting op dit initiatief. Hij heeft een gesprek
gehad met de voormalige gemeentelijk archeoloog Suzanne van der A. In dat gesprek
bleek dat reconstrueren c.q. opgraven niet wenselijk is. Ook de situatie in Lunteren is
bekeken. Het voorstel is nu om te onderzoek of een deel van de wildwal als archeologisch
monument kan worden aangemerkt (zoals in Wageningen is gebeurd). Een andere optie is
om samen met de Vereniging Oud Ede te onderzoek of van het gehele tracé een wandelen fietsroute gemaakt kan worden. Hier wordt verder aan gewerkt.
Bert Folsche merkt nog op dat, zoals ook bij Kernhem is gedaan, een deel kan worden
vrijgemaakt. Jan Kijlstra antwoordt dat dit niet echt het doel is. Het gaat meer om een
groter tracé en meer mogelijkheden voor publicitaire aandacht.
14. Rapportage van de commissie historie
Vanwege afwezigheid van mevrouw Hetty Blaauw wordt door Peter van Beek een
toelichting gegeven. De contacten met de Universiteiten van Wageningen en Nijmegen
hebben nog niet tot resultaat geleid. Wel is de werkgroep buurtboeken van het
Gemeentearchief bezig om transcripties te maken van alle buurtboeken in de gemeente
Ede. Deze zullen worden uitgegeven op CD. Daarnaast zal zo mogelijk in 2009 de
gedigitaliseerde versie van de originele buurtboeken op internet te bekijken zijn. Tot slot
zal er in 2009 een historisch cahier uitkomen over de geschiedenis van enkele van de
Edese buurten.
15. Rondvraag
Niemand heeft de behoefte om gebruik te maken van de rondvraag.
16. Sluiting

Buurtrichter Henk Stomphorst sluit vervolgens om half twaalf de vergadering en wenst
iedereen wel thuis.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 24 september 2009
De buurtrichter
De buurtschrijver

H. Stomphorst

P. van Beek

De buurtmeesters H. Bakker, R. Cirkel en J. Kijlstra

Ter vergadering waren naast de hierboven genoemde personen volgens de presentielijst in
willekeurige volgorde aanwezig:
Buurtmeester Hetty ten Klooster
C. Schmale, Voerakker 162
De heer en mevrouw A. ten Klooster, Hertespoor 1
J. Stomphorst
De heer en mevrouw De Jong, Irenelaan 47
H.A. Faas
H.A. Blaauw-de Wit
P.T. Standaart, Witte Hindepark 4
B. Folsche, Hakselseweg 74
R. Elsink, W. Horstingstraat 50
M. van Tol, Tasmanstraat 9
N.F.K. Tempelman, Tielkemeijerweg 5
M. Ceelen, Tasmanstraat 8
L. Verschuur, Margrietlaan 35
H. Willemsen, Van Heeckerenlaan 7
J. van Wirdum, Arnhemseweg 62
J. Postma, Arnhemseweg 81
F. van Os, Veldhuizerweg 9
J. Versteeg, Oude Arnhemseweg 13
P. Lam, Not. Fischerstraat 41

Toelichting bij agendapunt 10
Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen: stand van zaken.
Na de buurtspraak werd van mevrouw Folsche de volgende reactie ontvangen:
Het verwijderen van boomstobben is geen gebruikelijke actie. De aannemer hoeft dit zeker
niet te doen en het is ook niet erg als deze niet verwijderd worden. Hoogst ongebruikelijk in
de bosbouw! Stel men zou dit willen, dan zijn de kosten van de houtoogst (veel) hoger en de
opbrengst (veel) lager. Los daarvan voegen de houtstobben nog iets toe als we het hebben
over natuurwaarden (paddestoelen en insecten die deze stobben verkiezen om voedsel /
nestgelegenheid te vinden).

Toelichting bij agendapunt 11
Toestand van de heidevelden nabij Ede.
Na de buurtspraak werd van de heer Borgonje de volgende reactie ontvangen:
A. Begroeiing langs de N224.
Reeds jaren terug bestond deze vraag, waarop we destijds een lichte "dunning" hebben
uitgevoerd. Destijds was er namelijk ook een verzoek van de wegbeheerder (provincie) om er
begroeiing te laten staan i.v.m. stofvorming door rupsvoertuigen, die op de parallel lopende
zandbanen rijden. We hebben toen voor een "gulden middenweg" gekozen.
In 2006 is er opnieuw gevraagd naar meer openheid. Dit hebben we vervolgens in 2007 bij de
jaarlijkse opgaven opgenomen op de begroting en deze is in 2008 goedgekeurd. De
werkzaamheden staan inmiddels beschreven in een bestek, dat inmiddels ook is aanbesteed.
De planning van deze aanbesteding was direct na de vakanties, maar onderhandelingen met
inschrijvers hebben ietwat langer geduurd. Thans is de zogenaamde ALCATEL-procedure
gaande. Daarna zal de gunning kunnen plaatsvinden. De start van de werkzaamheden zal op
z'n vroegst half december zijn, maar ik verwacht direct in januari te kunnen beginnen.
B. Dichtgroeien westkant Eder heide.
In het verleden was er altijd een zeer scherpe overgang tussen heide en bos. Dit gold ook voor
de westkant van de heide op de grens met de gemeentelijke bossen. Om duidelijk ecologische
redenen (verhogen broedvogelstand) en om bij te dragen aan de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van Natura 2000 (o.a. Vogelrichtlijnen), is het noodzakelijk om meer
aandacht te besteden aan bosranden, die vooral geleidelijk overgaan in gesloten naar open en
van hoog naar laag. Dit kan geschieden door bos te kappen (volgens de Boswet niet
toegestaan) of om een halfopen begroeiing te laten staan op de heide. Het is dus niet de
bedoeling, dat hier een dicht bos gaat ontstaan, maar wel een geleidelijke overgang van open
heide naar gesloten bos. Dit doen we vooral door loofhout te laten staan. Een en ander heeft
dus een duidelijk ecologisch doel.
C. Status convenant.
Er is een convenant gesloten tussen Defensie en de Gemeente Ede t.a.v. het gebruik van de
Eder- en Ginkelsche Heide voor luchtmobiele oefeningen op compagniesniveau. dit
convenant is gesloten om met name de waarden (natuur, archeologie en recreatieve) te
borgen. Inmiddels zijn beide terreinen officieel in het Structuur Schema Militaire Terreinen II
aangewezen als compagnies oefenterrein voor luchtmobiele oefeningen. Vervolgens heeft de
Raad van State bepaald, dat Defensie een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet moet aanvragen voor dit gebruik. Deze vergunningaanvraag ligt thans bij het
Ministerie van LNV om goedgekeurd te worden. Deze aanvraag is vergezeld van een
zogenaamde Passende Beoordeling in het kader van Natura 2000.

