
Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen 
Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen, gehouden van 

donderdag 16 september 2010 in het huis “Kernhem”. 
 
 
1.  Opening door de buurtrichter 

Buurtrichter Henk Stomphorst heet de aanwezige geërfden en andere 
belangstellenden van harte welkom tijdens deze reguliere buurtspraak. Oproeping 
voor deze vergadering is gebeurd door het voorafgaand luiden van de klokken van de 
Oude kerk en door publicatie in de plaatselijke kranten en op de webpagina’s van de 
buurt. 

 
2.  Verslag van de buurtspraak 24 september 2009 

Het verslag van de vorige buurtspraak wordt zonder op- en aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 

De buurtrichter meldt de ontvangst van het tijdschrift De Zandloper (orgaan van de 
Vereniging Oud Ede), een uitnodiging voor de beiaardconcerten in Ede, de 
nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden. Verder meldt 
hij de uitgaande brief aan de heer A. ten Klooster zoals is aangegeven in het verslag 
van de vorige buurtspraak. Tenslotte merkt hij op dat over diverse onderwerpen, met 
name welke op de agenda van deze buurtspraak zijn opgenomen, door de leden van 
het buurtbestuur mailwisseling heeft plaatsgevonden. Deze laatste berichten worden 
als correspondentie opgenomen in het archief van de buurt. 
Buurtmeester Kijlstra vraagt zich nog af waarom de Edese Schaapskudden al sinds 
jaar en dag geen subsidieverzoek meer indienen, terwijl de buurt wel vanuit een soort 
automatisme en ter ondersteuning een subsidiebedrag overmaakt. Hij geeft aan een 
formeel verzoek hiertoe wel zo prettig te vinden. Dit zal worden doorgegeven. 

 
4. Benoemingen/rooster van aftreden 

In de bestaande vacature voor buurtmeester wordt door het bestuur voorgesteld om 
de heer Bert Folsche te benoemen. Hij is al eerder buurtmeester geweest en woont 
binnen de grenzen van de buurt. Nadat hij zich kort aan de aanwezigen heeft 
voorgesteld, wordt zijn benoeming met applaus bekrachtigd.  
Hierna maakt de buurtrichter melding van de benoeming door het bestuur van een 
nieuwe buurtscheuter, de heer Thijmen van Heerde. Deze zal zich nader voorstellen 
bij agendapunt 8. Op een vraag van de heer A. ten Klooster, merkt de buurtrichter op 
dat de vorige buurtscheuter mevrouw Evelien Folsche, haar werkzaamheden wenste 
te beëindigen wegens tijdgebrek. Zijn wordt bedankt voor haar werkzaamheden en 
haar opvolger wordt succes gewenst. 
De buurtrichter meldt verder dat de buurtschrijver, de heer Peter van Beek, heeft 
aangegeven zijn werkzaamheden met ingang van 1 januari 2011 zal beëindigen. Ook 
dit heeft te maken met tijdgebrek in het kader van nieuwe werkzaamheden voor de 
gemeente Ede. De buurtrichter geeft aan dat het bestuur op zoek gaat naar een 
opvolger en bij voorkeur enige relatie met de gemeente Ede wil behouden. De 
aanwezigen worden opgeroepen met eventuele suggesties te komen. 

 
5.  Behandeling van het financieel verslag 2009/2010 

Administrerend buurtmeester de heer Roel Cirkel licht kort het door hem opgesteld 
verslag toe. Het saldo van de buurt loopt geleidelijk licht terug, wordt om de paar jaar 
aangevuld door houtverkoop, en bedraagt momenteel € 6869,04. Doordat de buurt 
een ANBI-verklaring heeft ontvangen van de belastingdienst, is het doen van giften 
aantrekkelijk hetgeen onder de aandacht van de geërfden wordt gebracht. 



 
6.  Verslag van de kascommissie 

Mevrouw Hetty ten Klooster doet mede namens de heer Bert Folsche, beide 
vormende de kascommissie 2009/2010 verslag van het bezoek aan de 
administrerend buurtmeester. De kascommissie heeft de boeken evenals de 
kasbewijzen en jaarrekening onderzocht, geen ongerechtigheden aangetroffen en 
akkoord bevonden. De kascommissie spreekt haar complimenten uit aan de 
administrerend buurtmeester voor zijn deskundig en inzichtelijk beheer. Daarom 
wordt door de kascommissie voorgesteld om het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid. Hiermee wordt door de aanwezigen met applaus 
ingestemd. 

 
7.  Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2010/2011 

De heer Bert Folsche wordt bedankt voor zijn medewerking aan de kascommissie 
voor het afgelopen verslagjaar. Mevrouw Hetty Klooster blijft nog een jaar fungeren 
als lid, daarin bijgestaan door mevrouw Hetty Blaauw. 

 
9.  Het bosperceel van de buurt Ede-Veldhuizen 

De nieuwe buurtscheuter Thijmen van Heerde stelt zich voor. In het dagelijks leven is 
hij werkzaam bij Staatsbosbeheer in het Rijk van Nijmegen. Hij woont binnen de 
grenzen van de buurt. Hij geeft aan te worden ingewerkt door zijn voorgangster en 
haar vader, Eveline en Gert Folsche.  
Hij heeft sinds zijn benoeming van enkele weken terug al enkele bezoeken aan het 
buurtbos gebracht. Hij vertelt over zijn eerste indrukken, waarbij hij op het eerste oog 
al een stukje identiteit van het bos mist. Een informatiepaneel en bordjes met enkele 
toegangsregels zouden wenselijk zijn. Hiermee kunnen bezoekers die zich niet 
gedragen desgewenst worden aangesproken. In het bos is sprake van een aantal 
flinke Douglas sparren. Daarnaast veel onderbegroeiing. Voor de natuurlijke waarde 
is dit weliswaar mooi, maar het voorkomt een natuurlijke groei van jonge Douglas. 
Aan de randen van het bos lijkt het wenselijk om dood hout te verwijderen. Dit kan 
ook voorkomen dat er ongewenste claims worden ingediend wegens vallend hout. 
Naar aanleiding van een vraag wordt opgemerkt dat de buurt dan wel verzekerd is, 
maar niet in het geval van slecht onderhoud. Hiervoor zou een jaarlijkse inspectie 
kunnen worden uitgevoerd, die in eigen beheer gedaan kan worden mits er 
voldoende wordt geregistreerd. De buurtscheuter zal de komende tijd een 
beheersplan maken, waarover in de komende buurtspraak verslag zal worden 
gedaan. 

 
10.  Toestand van de heidevelden nabij Ede 

Namens Defensie is de heer Frans Borgonje na een afwezigheid van twee jaar 
opnieuw aanwezig, hetgeen door hem alsook door de geërfden zeer op prijs wordt 
gesteld. De heide is definitief aangewezen als oefenterrein voor de Lucht Mobiele 
Brigade. In het kader van de Natuurbeschermingswet is hiervoor vergunning 
aangevraagd en verkregen. In een door de Provincie Gelderland op te stellen 
beheerplan voor de hele Veluwe, moet worden aangetoond dat er verantwoord 
beheer en gebruik van de heide plaatsvindt. Defensie moet hierbij onder meer aan de 
extra voorwaarde voldoen van een vogelstandinventarisatie. De resultaten hiervan 
waren uiterst bevredigend. 
De heer Borgonje geeft in enkele cijfers de resultaten van het beheer in het afgelopen 
jaar aan. Er is 12 hectare prunus bestreden (mechanisch, niet chemisch), 2,7 hectare 
begroeiing verwijderd langs de N224 (er wordt gefaseerd verwijderd wegens de 
aanwezigheid van de zandhagedis, een beschermde soort volgens de Flora- en 
Faunawet), 43,5 hectare struiken en bomen verwijderd tot een hoogte van 5 meter, 
30 hectare tot een hoogte van 15 meter en 18 hectare tot een hoogte van 20 meter. 
Dit laatste heeft vooral te maken met een gedifferentieerd beeld van de natuur. Hierbij 



is het uitgangspunt dat het totaalbeeld een open heide laat zien, ook in de overgang 
van bos naar heide. Deels is de situatie halfopen vanwege de natuurwaarden. In dit 
deel blijven vooral de eikenbomen staan. 
Het maaien van ongeveer 5 hectare heide wordt nog voorbereid. 
Door de komende bezuinigingen bij defensie (10 %) zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden. Het streven is om zoveel mogelijk regulier onderhoud te doen en 
nieuwe projecten in latere fase te starten. 
Helaas is de natuuropschoondag niet doorgegaan. In samenwerking met de VVV 
wordt geprobeerd dit in 2011 wel te organiseren. De heer Lam vraagt of er geen 
samenwerking met bijvoorbeeld het Groenhorst College mogelijk is. Op een vraag 
van de heer Kijlstra, antwoordt de heer Borgonje dat een initiatief van de buurt in 
deze van harte ondersteund zal worden. In goed overleg is dit zeker inpasbaar en hij 
wacht een actie graag af. Het buurtbestuur zal zich op de mogelijkheden beraden. 
Mevrouw Ten Klooster vraagt naar het beleid van het onderhoud van recreatieve 
fietspaden. De heer Borgonje geeft aan dat deze worden beheerd door het 
Recreatieschap. Het schap is door wet en regelgeving op natuurgebied evenzeer 
gebonden een strakke regels. Een vergunningaanvraag voor de heide is door de 
Provincie Gelderland afgewezen en ligt nu bij de Raad van State. 
Op een andere vraag geeft de heer Borgonje aan dat de toegangsborden binnenkort 
weer vervangen zullen worden. Hierbij zal hij attent zijn op de naamaanduiding “Eder 
heide”. 
De heer Van Lohuizen heeft grote bezwaren tegen het ringen (rondom inzagen) van 
bomen. De heer Borgonje licht toe dat hieraan ten grondslag de keuze ligt om op een 
snellere manier dood hout in het gebied te krijgen. Hierdoor ontstaat dan een hogere 
natuurwaarde. Hij realiseert zich deze aanpak niet door iedereen wordt gewaardeerd. 
Over een vraag van de heer Van Lohuizen over een deel van het gebied met 
omrasterde jeneverbessen, geeft hij aan dat dit door een vorige beheerder zo is 
uitgevoerd. Met de beheerder zal besproken worden wat er gedaan kan worden aan 
het vrijhouden van deze bijzondere populatie. 
Op een vraag van de heer Kijlstra over het verdwijnen van de historische tra 
(brandgang) antwoordt de heer Borgonje dat hij vanwege de bijzondere 
cultuurhistorische context hierover met de beheerder zal overleggen. 
Buurtmeester Bert Folsche vraagt nog naar de wijze van plaggen, waarop de heer 
Borgonje opmerkt dat wegens de genoemde bezuinigingen er geen handmatige 
handelingen verricht worden. Er wordt alleen machinaal geplagd. Een handmatige 
actie wordt enkele jaren uitgesteld maar niet afgesteld!  

 
8.  Pauze 

In de pauze wordt er naar traditie brandewijn met kandijsuiker gedronken en 
nagepraat over het eerste deel van de buurtspraak. En voor hen die zich onthouden 
van alcoholische versnaperingen, is er een glaasje sap beschikbaar. 
Nadat de technische voorzieningen voor een digitale presentatie bij agendapunt 12 in 
orde zijn gebracht, heropent de buurtrichter de vergadering. 

 
11.  Toelichting met betrekking tot de Edese schaapskudden 

Door persoonlijke omstandigheden is de heer Prangsma niet aanwezig. Enkele 
opmerkingen die hij per mail heeft doorgegeven, worden door de buurtrichter 
meegedeeld. Met de gezondheid van de schapen gaat het gelukkig goed. Alle 
verplichte zaken ronom de Q-koorts zijn goed onder controle. Het ligt nog steeds in 
de verwachting dat het vergroten van de kooi bij de kudde van Aart van de Brandhof 
door zal gaan. De Stichting ziet op dit moment als bedreiging de aangekondigde 
bezuinigingen vanuit de gemeente Ede en de provincie Gelderland. 

 
13.  Rapportage van de commissie historie 



Mevrouw Hetty Blaauw vertelt over de pogingen om via de Universiteit Wageningen 
onderzoek naar de geschiedenis van de buurt te laten verrichten. Hierin wordt geen 
enkele vooruitgang geboekt. Zij stelt dan ook voor om de commissie historie op te 
heffen. 
De buurtschrijver, de heer Van Beek, vertelt voor de resultaten van een project bij het 
Gemeentearchief Ede, waarbij de buurtboeken van alle buurten in de gemeente Ede 
inmiddels zijn getranscribeerd (herschreven). Een groep vrijwilligers onder aansturing 
van de heer Gerrit Breman is momenteel bezig met het afronden van dit project. In de 
reeks Historische Cahiers zal waarschijnlijk in 2012 een speciale uitgave verschijnen 
met de geschiedenis van de Edese buurten, waaronder die van Ede-Veldhuizen. 
Daarnaast bezint het bestuur zich nog op de mogelijkheid om van het boek “Rondom 
de grijze toren” een heruitgave te verzorgen. 
De geërfden ondersteunen het voorstel van mevrouw Blaauw en de commissie wordt 
staande de buurtspraak opgeheven. 

 
12.  Herstel van een deel van de vroegere wildvrede 

Buurtmeester Jan Kijlstra opent dit agendapunt met een kort overzicht van de 
voorgeschiedenis Tijdens het afscheid van de vorige buurtrichter, de heer Jan 
Versteeg, werd door hem de suggestie geopperd op een deel van de wildvrede te 
herstellen. In de uitgave “Van woeste gronden” werd over dit thema geschreven door 
Frans van Oort. Er werd kennisgenomen van de reconstructie van een deel van een 
oude wildwal bij Lunteren en de gemeentelijke afdeling archeologie raakte betrokken 
bij het initiatief. Er ontstond contact met Landschapsbeheer Gelderland en uiteindelijk 
werd besloten om de regie bij de buurt te houden. In samenspraak met de nieuwe 
gemeentelijke archeoloog Charlotte Peen en gemeentelijke collega’s van 
cultuurhistorische elementen werd een voorlopige werkgroep gevormd met als doel 
een veldonderzoek te realiseren. Het idee was om een reconstructie van een deel 
van de oude wildvrede bij huis Kernhem te verwezenlijken. Dit zou kunnen dienen als 
ruggengraat voor een cultuurhistorische recreatieve route. Tevens zouden de 
resultaten beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 
Vervolgens vult gemeentelijk archeoloog mevrouw Charlotte Peen dit verhaal aan. 
Omdat er bij de gemeente te weinig mensuren aan dit veldwerkonderzoek besteed 
zou kunnen worden is het onderzoek uitbesteed. Het resultaat is een eerste 
verkenning van de mogelijkheden tot reconstructie. Ook de historische context werd 
door dit onderzoek duidelijk gemaakt. Vanuit de eerste resultaten moet een aantal 
aspecten inhoudelijk nog nader worden uitgewerkt. In een latere fase is externe 
fondswerving hoogst wenselijk om tot een passen eindresultaat te komen. 
Vervolgens krijgt Huib Jan van Oort van Color Field – Consultancy in archeologie te 
Den Haag het woord. Hij geeft een korte toelichting van het project, legt uit wat een 
wildwal nu precies inhoudt, hoe en waar tot herstel en reconstructie kan worden 
gekomen en welke (nieuwe) recreatieve toepassingen er mogelijk zijn. Een wildwal is 
een combinatie van een wal en een greppel. De steilte van dit geheel zorg ervoor dat 
wild niet op de bouwgronden kan komen en overlast kan veroorzaken. Bovenop de 
wal was vaak sprake van begroeiing. Omdat in de loop er tijd (bijvoorbeeld door het 
gebruik van prikkeldraad) de functie van de wildwal overbodig werd, zijn veel situaties 
volledig verwaarloosd, Als in het gebied vanaf Lunteren naar Wageningen (de 
oorspronkelijke wal had een lengte van ongeveer 15 kilometer) wordt gekeken, zijn 
toch op meerdere plekken nog restanten van deze wildwal in het landschap te 
ontdekken. Bij Wageningen heeft een goed en verantwoord herstel plaats gevonden. 
Dit deel van de wildwal is aangewezen als gemeentelijk monument. 
De plaats waar dit in onze gemeente het best kan worden toegepast is de wildwal bij 
huis Kernhem. Voordelen zijn dat het landgoed eigendom is van de gemeente Ede, er 
is sprake van een goede bereikbaarheid en een centrale ligging en er is voldoende 
ruimte voor de gewenste reconstructie. Het is de bedoeling om de oude situatie 
zoveel mogelijk op de originele locatie na te bootsen. 



Vervolgens is de vraag hoe dit recreatief kan worden toegepast. Wandel- en 
fietsroutes zijn vrij traditioneel, maar redelijk eenvoudig te realiseren. Hierbij is een 
fietsroute van ongeveer 40 kilometer en een wandelroute van zo’n twee uur goed 
realiseerbaar. Beide routes kunnen dan worden aangevuld met andere interessante, 
met name cultuur-historische, punten. 
Als nieuwe toepassingsmogelijkheden noemt Van Oort een aantrekkelijke en 
informatieve interactieve website en een zogenaamde mobiele toegevoegde realiteit 
(een soort GPS-telefoon met beeldscherm waarop informatie verschijnt bij het 
rondkijken in een bepaald gebied). Zeker voor een jong publiek is dit toekomstmuziek. 
De buurtrichter bedankt de sprekers voor hun heldere betoog en grondige 
voorbereiding. Hij wenst de werkgroep veel succes toe met het uitwerken van de 
plannen. De buurt zal als “geestelijk vader” via buurtmeester Jan Kijlstra nauw 
betrokken blijven bij de verdere uitvoering. Tot slot wordt nog opgemerkt dat de 
werkgroep nog behoefte heeft een deskundige en enthousiaste uitbreiding. 

 
14.  Rondvraag 

De heer A. ten Klooster verzoekt het bestuur om de volgende buurtspraak het geluid 
te versterken door gebruik te maken van een geluidsinstallatie. De buurtrichter zegt 
dit toe. 
Verder wenst geen van de aanwezig, waarschijnlijk ook gezien het tijdstip van 12.15 
uur, meer gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

 
15.  Sluiting 

Buurtrichter Henk Stomphorst bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng tijdens deze buurtspraak. Hij attendeert op de mogelijkheid om op eigen 
kosten nog na te praten (en te eten) bij het naastgelegen Pannenkoekenhuis. 

 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 15 september 2011 
 
De buurtrichter  De buurtschrijver 
 
 
H. Stomphorst   H. ten Klooster 
 
De buurtmeesters H. Bakker, R.J. Cirkel, G.H. Folsche en J. Kijlstra 
 
 
Ter vergadering waren naast de hierboven genoemde personen volgens de presentielijst in 
willekeurige volgorde aanwezig: 
S. van der Swan, Bellestein 129 
mw. E.C. Smit Demesmaaker, Olthorst 
A. ten Klooster 
mw. H. ten Klooster 
P. Lam 
J. Stomphorst 
mw. H. ten Klooster 
R.J. Hendriksen, Raadhuisstraat 6 
G. Folsche 
mw. H.A. Blaauw-de Wit, Beatrixlaan 14 
D. van Veldhuizen 
C. van de Waarde, De Ruyterstraat 52 
N. Tempelman, Tielkemeyerweg 5 
A. Klomp, W. de Wittstraat 11 
J. Hiddink, Hoenderweg 13 
H. van Tol, Tasmanstraat 9 



C.J. van Lohuizen, A. van Burenlaan 35 
G. Hendriks, Cannenburgerbos 26 
R. Wemkes (?), Markiezenhof 32 
F. Borgonje 
mw. C. Peen 
F. van Oort, Veenderweg 7 
R. Elsink, W. Horstingstraat 
A. Wissink, Tasmanstraat 6 
H.J. van Oort 
S. van de Oever, Opveld 5 
H. van Bemmelen, Erasmusstate 61 
J. Kijlstra, Hoflaan 65 
H. Stomphorst 
T. van Heerde 
R.J. Cirkel 
G.H. Folsche 
P. van Beek 
 


