Buurtspraak van de Buurt Ede - Veldhuizen 2009
Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de Buurt Ede - Veldhuizen,
gehouden op donderdag 24 september 2009 in het huis "Kernhem"

1. Opening door de buurtrichter
Buurtrichter Henk Stomphorst opende de jaarlijkse buurtspraak en heet alle aanwezigen welkom.
Tevens legt hij uit dat deze vergadering een week later plaatsvindt dan gebruikelijk is. Dit heeft te maken
met de Airborne-activiteiten op 17 september. Hierdoor zou een aantal buurtmeesters en de buurtrichter
verstek moeten laten gaan. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om deze vergadering een week te
verplaatsen.
De klokken hebben inmiddels geluid vanaf de Oude Kerk in Ede en in de krant heeft enkele malen een
oproep voor deze buurtspraak gestaan, naast de vermelding op de website van de buurt.
2. Verslag van de buurtspraak 18 september 2008
Na een korte leespauze stelt de buurtrichter het verslag van de vorige buurtspraak aan de orde.
Mevrouw Ten Klooster vraagt naar aanleiding van punt 3 (ANBI-verklaring) naar de stand van zaken.
Administrerend-buurtmeester Roel Cirkel komt hier bij agendapunt 3 van deze vergadering op terug.
De heer De Jong vraagt naar de tekst van de toelichting bij agendapunt 11, onderdeel C. Hier wordt
gesproken over het borgen van de waarden in het kader van het convenant over het gebruik van de
Eder- en Ginkelse Heide. De heer De Jong vraagt zich af wat hiermee precies wordt bedoeld. Deze
vraag zal worden gesteld aan de heer Borgonje en het antwoord zal aan dit verslag worden toegevoegd.
Hierna wordt het verslag onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Administrerend buurtmeester Roel Cirkel deelt mee dat op 13 november 2008 een beschikking is
verkregen van de belastingdienst waarbij aan de buurt een fiscaal nummer wordt toegekend. Dit
impliceert voor ons bovendien dat wij als ondernemer niet BTW-plichtig zijn (ook niet bij toekomstige
houtverkoop). Per 8 juli 2009 is vervolgens per beschikking aan ons de ANBI-verklaring toegekend.
Hiermee zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden, zodat schenkingen aan de buurt
gedaan van de belasting aftrekbaar zijn. (ons rekeningnummer is 14.20.41.807)
Verder deelt hij nog mee dat het bestuur een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten die
per 11 november 2008 is ingegaan tegen een premie van € 104,00 per jaar. Op de vraag van de heer G.
Folsche of vrijwilligers ook verzekerd zijn, is tijdens de vergadering geen antwoord te geven. Dit zal
worden nagezocht en het antwoord zal aan het verslag worden toegevoegd.
De buurtschrijver doet mededeling van een aantal ingekomen stukken, zoals de nieuwsbrief van de
Stichting Edese Schaapskudden, de Zandloper (orgaan van de Vereniging Oud Ede) en de
mailwisseling met de Stichting Buurschap Doesburger Eng. Van de heer A. ten Klooster is een brief
ontvangen, waarin hij bezwaar maakt tegen: a. de vastgestelde datum van de buurtspraak op de 4e
donderdag van september, en b. het missen van de oproeping voor de buurtspraak, en c. tegen het
neme van beslissingen op een in zijn ogen niet rechtsgeldige buurtspraak.
De buurtrichter antwoordt hierop dat volgens artikel 4 van het reglement het buurtbestuur beoordeelt of
er beletselen bestaan waardoor de buurtspraak op een andere datum kan worden gehouden. Het
bestuur was en is van mening dat de bijzondere activiteiten ter gelegenheid van de 65-jarige
Airborneherdenking voldoende grond vormt om de vergadering ter verplaatsen met een week. Wel geeft
hij toe dat de berichtgeving in de pers hierover te laat heeft plaatsgevonden. Wel is hierover voldoende
gecommuniceerd in het kader van ons reglement. De website van de buurt gaf wel ruim op tijd de
gewijzigde datum aan. Het buurtbestuur zal een brief doen uitgaan aan de heer Ten Klooster in
antwoord op zijn brief van 14 september 2009.
4. Presentatie door een vertegenwoordiger van de Stichting Buurschap Doesburger Eng
Namens het bestuur van de stichting wordt gesproken door de heer Michiel Cassuto. De stichting is
ontstaan naar aanleiding van de plannen die de gemeente had met het gebied ten westen en ten oosten
van de Lunterse weg, de zogenaamde Doesburger Eng. Hier was een villawijk gepland, wat op veel
protesten stuitte. De plannen zijn op dit moment uitgesteld.. Vanuit een breed ingestelde projectgroep is
een rapport verschenen “Kijk op de Toekomst van de Doesburger Eng door de Buurschap”. Hierin
worden diverse visies voor ontwikkeling van het gebied verwoord. Met als centrum van het gebied de
Doesburger molen, zijn twee assen herkenbaar. De noord-zuid lijn loopt van het dorp Ede via het
landgoed Kernhem naar de Doesburger Eng. De oost-west as is de oude buurt Doesburg, bestaande uit
heide, bos, eng, broeklanden en veen. Op basis van deze denkwijze is een tweetal scenario’s benoemd.
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De eerste omvat de versterking van de relatie tussen stad en land met vier opties, namelijk om de
Doesburger Eng te ontwikkelen tot: a. landschapspark; b. openluchtmuseum; c. bebouwing en d.
golfterrein. De ontwikkeling tot een landschapspark is de meest gewenste denkrichting.
Het tweede scenario betreft de ontwikkeling van een vitaal agrarisch cultuurlandschap. Ook hierbij weer
vier opties, te weten: a. verbouw van oude gewassen; b. extensiveren van de landbouw; c. intensiveren
van de landbouw, en d. verbouw van nieuwe gewassen.
Dit rapport is aangeboden aan het gemeentebestuur van Ede met als gevolg de oprichting en
financiering van de Stichting Buurschap Doesburger Eng. De nadruk ligt op de betrokkenheid van de
bewoners en gebruikers van het gebied. Echt democratisch is de stichting niet, omdat met name de
gebruikers weinig belang hebben bij de hiervoor genoemde visie.
Inmiddels hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, onder meer vanuit Landschapsbeheer Gelderland
en de Grontmij. Het gebied rondom de Doesburgermolen wordt op dit moment als speerpunt van de
gewenste aanpak gezien.
Een van de andere bestuursleden, de heer Wolters (voorzitter), ondersteunde het verhaal van de heer
Cassuto. Hij voegde nog toe dat met name het gebied rondom Kernhem voor de ontwikkeling van de
Doesburger Eng van groot belang is. Daarom wil de stichting ook graag met de buurt Ede-Veldhuizen
van gedachten wisselen over de ontwikkeling van het totale gebied en Kernhem in het bijzonder.
Het buurtbestuur zal verdere contacten met de stichting onderhouden. De houding als twee goede buren
naast elkaar werd door de aanwezigen tijdens de buurtspraak voldoende onderschreven.
5. Benoemingen / rooster van aftreden
De bestaande vacature is nog niet ingevuld. Het bestuur heeft een aantal mensen benaderd, maar niet
met succes. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om bij het bestuur suggesties aan te dragen.
6. Behandeling van het financieel verslag 2008/2009
Administrerend buurtmeester Roel Cirkel geeft een korte toelichting op het jaaroverzicht van 1
september 2008 tot en met 31 augustus 2009.
Gevraagd wordt naar een schatting van de waarde van het buurtbos. De heer Gert Folsche rekent voor
dat de grondprijs ongeveer € 25.000 zal bedragen en de opstand rond de € 6.000 (gebaseerd op 200
kubieke meter hout).
7. Verslag van de kascommissie
De heer Bert Folsche doet mee namens de heer Peet Lam verslag van de bevindingen van de
kascontrolecommissie. Naar de mening van de commissie ziet de boekhouding en verslaglegging er
keurig uit. De kascommissie stelt dan ook voor om het buurtbestuur te dechargeren. De aanwezigen
onderstrepen dit voorstel met applaus.
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2009/2010
De heer Lam is aftredend en wordt bedankt voor zijn diensten in de afgelopen jaren. Naast de heer
Folsche zal voor het komend jaar mevrouw Hetty ten Klooster de kascommissie bemensen.
9. Pauze
In de pauze wordt naast een gezellig gesprek de tijd nuttig besteed door het drinken van een glaasje
brandewijn met kandij. Hiermee werd wederom gevolg gegeven aan een oude traditie, die slechts
weinigen tot het verleden willen laten behoren.
10. Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen
Wegens afwezigheid van buurtscheuter mevrouw Eveline Folsche geeft de assistent en voormalig
buurtscheuter de heer Gert Folsche een toelichting op de stand van zaken. Hij meldt dat het afgelopen
jaar goed is geweest voor de ontwikkeling van het bos. Na de laatste dunning zijn er, evenals in de
reguliere bosbouw, wel restanten (stobben e.d.) achtergebleven. De houtkoper heeft de laatste keer ook
onvoldoende wildgroei van met name prunus verwijderd. Het bos is met weinig investering goed in stand
te houden. En ook hier een teken dat bouwbouw en recreatie goed samen gaat.
Mevrouw Ten Klooster vraagt zich af op er met de nieuwe eigenaar van het naastgelegen perceel betere
afspraken gemaakt kunnen worden. De heer Folsche geeft aan dat dit zeker de wens is.
11. Toestand van de heidevelden nabij Ede.
Helaas bleek het dit jaar niet mogelijk te zijn dat een vertegenwoordiger van defensie onze vergadering
bijwoonde. Daarom zullen de gestelde vragen schriftelijk worden voorgelegd aan de heer Borgonje. De
beantwoording zal als bijlage aan dit verslag worden toegevoegd.
Mevrouw Ten Klooster vraagt zich af of defensie iets gaat doen aan het onderhoud van de heide langs
het nieuwe fietspad van de Kreelseweg naar de heide.
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Buurtmeester de heer Jan Kijlstra vraagt zich af waarom de heide aan de rechterkant van de N224 bijna
is dichtgegroeid en of dit niet weer open gemaakt kan worden. Hoewel het opschot langs de autoweg is
uitgedund is er geen sprake meer van de bedoelde “half-open begroeiing”.
12. Toelichting met betrekking tot de Edese schaapskudden.
De heer Herman Prangsma is namens de Stichting Edese Schaapskudden aanwezig om een toelichting
te geven. Hij vertelt dat hij werkzaam is voor de stichting. De stichting doet haar werk op 13 ha.
grasland, heeft 2 herders in dienst en kent veel vrijwilligers. De kuddes bestaan uit 400 oude en 200
jonge dieren. Vorig jaar zijn de ramlammeren verkocht. Doel van de stichting is de instandhouding van
het Veluwse heideschaap. Met de Stichting Trapakkers wordt mest en stro uitgewisseld. Voor de
gemeente Ede is het werk van de stichting belangrijk vanuit toeristisch en recreatief oogpunt. Het belang
voor defensie is het schoonhouden van grote delen van de heide. Omdat er niet voldoende schapen zijn
voor het wegwerken van alle achterstanden, moet er ook machinaal worden ingegrepen.
De heer Prangsma vervolgt dat de samenwerking met defensie heel goed is. Inmiddels is er aan de
noordzijde een nieuwe kraal aangelegd. De samenwerking met de Vereniging voor het behoud van
Natuurmonumenten is eveneens prima te noemen.
Er zal de komende tijd geen derde kudde bijkomen. Wel zal de bestaande kudde in de Kreel vrijwel
worden verdubbeld. Deze verdubbeling zal vooral via eigen fokbeleid worden gerealiseerd. Er is
overigens wel een nieuwe kooi nodig en daar ook een nieuwe kraal.
De Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden is een zelfstandige organisatie die vooral tot doel
heeft om sponsoractiviteiten uit te voeren. Verder organiseren zij activiteiten en evenementen.
De stichting heeft de afgelopen tijd wel last gehad van de Q-koorts, blauwtong en andere ziekten. Er
wordt op dit moment wel preventief ingeënt.
Mevrouw Ten Klooster vraagt zich af of de burger niet meer betrokken zou kunnen zijn bij de
opschoondagen van de heide. Geantwoord wordt dat de organisatie hiervan bij de gemeente en de VVV
ligt. De suggestie zal wel worden doorgegeven.
Tevens stelt zij de vraag of er iets gezegd kan worden over de verhouding tussen bedrijfseconomische
resultaten en de verkregen subsidies. De heer Prangsma zal hier in zijn toelichting tijdens de komende
buurtspraak op terug komen.
Naar aanleiding van een laatste vraag meldt de heer Prangsma dat het pad ten zuiden van de plas van
Gent afgesloten is, omdat dit particulier terrein is en vooral bedoeld is voor koeien.
13. Herstel van een deel van de vroegere wildvrede
Buurtmeester de heer Jan Kijlstra vertelt dat er contact met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland
is. Hierin wordt een relatie gelegd met de bestaande en nieuwe klompenpaden. De stichting is een
projectvoorstel aan het maken. Hierover zal nader overleg met het buurtbestuur plaatsvinden.
14. Rapportage van de commissie historie
Door een ongeval met als gevolg een gebroken pols is mevrouw Hetty Blaauw helaas niet in de
gelegenheid om de vergadering bij te wonen. Daarom geeft buurtschrijver de heer Peter van Beek een
toelichting. Bij het gemeentearchief wordt met ongeveer tien vrijwilligers doorgewerkt aan de ontsluiting
van de buurtboeken. Die van Ede-Veldhuizen zijn bijna gereed. Uiteindelijk zullen er drie publicaties
verschijnen over de buurten in de gemeente Ede. De buurt Ede-Veldhuizen zal waarschijnlijk in een
publicatie in 2011 worden beschreven.
Naar aanleiding van een vraag over de archeologische opgravingen in de wijk Kernhem meldt
buurtmeester de heer Henk Bakker dat deze opgravingen vooral vanuit educatief opzicht een groot
succes zijn. Ruim 800 leerlingen van basisscholen hebben inmiddels een rondleiding gehad over het
onderzoekterrein. De resultaten van het archeologische onderzoek zullen zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht. Daarna is er van het onderzoek niets meer te zien en zal de grond bouwrijp worden
gemaakt.
15. Rondvraag
De heer G. Folsche pleit voor een grotere toegankelijkheid van het Edese bos, met name voor
rolstoelgebruikers. Wat kan de buurt hieraan doen. Het buurtbestuur zal proberen hierop een reactie te
geven.
Verder vraagt de heer Folsche nog of als gevolg van de werking van het heidehaantje er nog sprake is
van een negatieve invloed op de schaapskudde. De heer Prangsma antwoordt dat er nog genoeg heide
over is.
Op een andere vraag antwoordt de heer Prangsma dat er bewust gekozen is om geen geiten in te zetten
bij de begrazing van de heide. De keuze is door de opdrachtgevers vooral ook gemaakt in verband met
het behoud van het unieke ras het Veluwse heideschaap.
Tot slot stelt de heer Kijlstra nog de vraag of er geen mogelijkheid is dat de schapenmarkt weer terug
komt. De heer Prangsma is van mening dat dit niet meer echt haalbaar is. Het is moeilijk om in het
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centrum te komen en daarnaast is er ook geen echte handel meer. Verder brengt schapenwol niets
meer op. Het schaapscheerdersfeest behoort enkele nog tot de folklore van de Veluwe.
16. Sluiting
Buurtrichter Henk Stomphorst sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst
hen wel thuis. De volgende buurspraak zal DV plaatsvinden op 16 september 2010.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 16 september 2010.
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:
P. Lam, Not. Fischerstraat 41
H. ten Klooster, Durendaal 47
G.H. Folsche
E.H.J. Somer
B. Folsche, W. Horstingstraat 50
M. Cassuto, Kernhemseweg 6
W. Wolters
G.J. v.d. Velden
A. Wissink, Tasmanstraat 6
P. Standaart, Witte Hindepark 4
M. Ceelen, Tasmanstraat 8
A. Hollander, Tasmanstraat 11
J. Stomphorst
H. W. Stroeve
N.F.K. Tempelman, Tielkemeijerweg 5
C. Verschuur, Voorweg 50, Hazerswoude-Dorp
H.P. Prangsma, Kreelseweg 94
J. Kijlstra-Knottnerus, Hoflaan 65
J.C. de Jong, Irenelaan 47
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Toelichting bij agendapunt 3
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De Rabobank heeft aangegeven dat vrijwilligers bij het onderhoud in het bos zijn meeverzekerd op de
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven bij de Buurt Ede-Veldhuizen. Mochten vrijwilligers elkaar schade
toebrengen tijdens het onderhoud van het bos, dan is dit gedekt.

Toelichting bij agendapunt 11 en 2
Toestand van de heidevelden nabij Ede
Van de heer F.G.M. Borgonje, hoofd terreintechniek van het Ministerie van Defensie ontvingen we de
volgende antwoorden:
1. Tussen de Gemeente Ede en Defensie is reeds jaren terug een convenant gesloten over het gebruik en
beheer van de Eder- en Ginkelse Heide als terrein voor de Luchtmobiele Brigade. Inmiddels heeft de
toenmalige aanwijzing als “terrein met de voorlopige bestemming Compagnies Oefenterrein voor
Luchtmobiele Brigade” in het Structuurschema Militaire Terreinen II beslag gekregen met een definitieve
aanwijzing. Inmiddels is voor dat gebruik (op last van een uitspraak van de Raad van State) in het kader van
de Vogel- en Habitatrichtlijn een zogenaamde Passende Beoordeling gemaakt en is met deze beoordeling
vergunning voor het gebruik aangevraagd bij het Bevoegd Gezag (Minister van LNV). Deze vergunning is
verleend. Daarmee is vastgelegd dat het militair gebruik geen significantie effecten heeft op gestelde
natuurwaarden conform de voorlopige aanwijzing als Natura 2000 gebied. Daarmee zal het beheer van de
terreinen op de ingeslagen weg voortgang vinden, waarbij het terrein globaal zal bestaan uit open
heideterreinen met een afwisseling van bomen en boomgroepen met extra aandacht voor bosranden
(vogels!). Tevens zullen plaatselijk andere korte vegetaties (schraalgraslanden en kleine open zanderige
plekken) kunnen voorkomen. Dit beheer is niet echt anders dan hetgeen in het verleden in het Beheer- en
Inrichtingsplan op basis van het Convenant is vastgelegd.
2. De begroeiing langs de N224: in 2009 heeft Defensie een start gemaakt met het verwijderen van de
begroeiing langs de N224. De begroeiing zal in verband met de aanwezigheid van hagedissen niet in één
keer kunnen worden verwijderd. De Flora- en Faunawet laat dit niet toe. Daarom is gekozen om dit
gefaseerd uit te voeren, waarbij er uiteindelijk nog een aantal individuele bomen en struiken zullen
overblijven ten behoeve van de zandhagedis. In 2009 is ongeveer 50 % verwijderd, waarbij vooral aandacht
is besteed aan het verwijderen van naaldhout. De komende jaren zal tekens opnieuw een deel worden
verwijderd. Het tijdstip van uitvoering zal afhankelijk zijn van het voorkomen van de zandhagedis. De
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de Gedragscode Natuurbeheer, welke is goedgekeurd
door het Ministerie van LNV.
3. Begroeiing op de Ginkelse Heide (zuidkant N224): Hiervoor geldt eveneens een gefaseerde aanpak om
dezelfde reden als de begroeiing langs de N224, namelijk het voorkomen van de zandhagedis. Overigens
hebben in 2009 hier al werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de Natuuropschoondag.

Toelichting bij agendapunt 15
Toegankelijkheid Edese bos
De heer R. Boortman, bosbeheerder van de Gemeente Ede, verstrekte telefonische de volgende informatie:
Bij de drie aanwezige parkeerplaatsen bij de ingangen van het bos zijn voorzieningen voor rolstoelgebruikers
aanwezig. Een groot deel van de fietspaden is verhard en daarbij is meestal een goede toegankelijkheid
gewaarborgd. De voorzieningen zijn hier voor Nederlandse begrippen meer dan gemiddeld te noemen. Op
De Ginkel is daarnaast ook nog een speciaal voor rolstoelgebruikers toegankelijke wandelroute
(vlindergebied) aangelegd.
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