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                                                       Buurt Ede-Veldhuizen 
Buurtspraak geërfden van de Buurt Ede-Veldhuizen 

 

Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen 
Gehouden op donderdag 15-09-2011 in Huis Kernhem te Ede 

 

 

Aanwezig namens het buurtbestuur: Henk Stomphorst (buurtrichter), Roel Cirkel, , Jan Kijlstra, 

Bert Folsche, Henk Bakker (buurtmeesters), Hendrik Prins (beoogd buurtscheuter), Hetty ten 

Klooster (beoogd buurtschrijver). 

1. Opening door de buurtrichter 

Buurtrichter Henk Stomphorst heet de aanwezigen geërfden en andere belangstellenden 

van harte welkom tijdens deze reguliere buurtspraak. Oproeping voor de vergadering is 

gebeurd door het voorafgaand luiden van de klokken van de Oude kerk, door het 

publiceren in de plaatselijke kranten en op de webpagina´s van de buurt. 

 

2. Verslag van de buurtspraak d.d. 16 september 2010 

Hier op zijn geen op of aanmerkingen en wordt daarmee goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: Hetty Blauw, lid kascommissie, is met kennisgeving afwezig. 

 

Ingekomen stukken: 

Kamer van Koophandel (KvK). Oproep tot inschrijving en inschrijving bij de KvK. 

Toelichting: Omdat de buurt een zakelijke rekening heeft, bij de RABO bank, moest de 

buurt zich inschrijven bij de KvK. De buurt wordt door de KvK gezien als Boermarke (deze 

staan geregistreerd bij de KvK). 

De buurtrichter staat bij de KvK geregistreerd als bestuurder en de buurtmeesters als 

commissaris (= toezichthouders), de buurtscheuter en de buurtschrijver zijn in dienst van 

de buurt en worden niet als bestuurder gezien. 

Bij de KvK staan de volgende activiteiten van de buurt geregistreerd: 

- Het houden van de jaarlijkse Buurtspraak 

- Het beheer van het Buurtbos 

- Voorlichting aan scholen 

Belastingdienst: Betreffende de aftrekbaarheid van giften aan vrijwilligers door de buurt. 

Voor kennisgeving, voor ons niet van toepassing. 

Door de belastingdienst worden wij niet gezien als ondernemer en zijn wij geen 

omzetbelastingplichtig. 

Interpolis: Factuur WA verzekering 

 

4. Behandeling van het financieel verslag 2010/2011 van de administrerend buurtmeester 

Roel Cirkel 

De administrerend buurtmeester licht kort het door hem opgesteld het verslag toe. Het 

saldo van de buurt loopt geleidelijk licht terug.  
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Vervolg agendapunt 4: 

Het positief saldo bedraagt € 6661,33. Onderzocht gaat worden of de kosten van de 

rekening door de RABO gesponsord kunnen worden. Voorlopig worden er geen bomen 

geveld en zijn er geen inkomsten en alleen uitgaven. 

Omdat de buurt een ANBI-verklaring heeft zijn giften aftrekbaar en dus welkom. 

De belastingdienst ziet geen aanleiding tot heffingen betreffende de salarissen van 

buurtbestuur en aangestelden. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

Hetty ten Klooster, lid van de kascommissie en buurtschrijver ad interim, doet vanwege de 

afwezigheid van Hetty Blauw, verslag van het bezoek aan de administrerend 

buurtscheuter. 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 genoemde financieel beleid. Hiermee wordt door de 

aanwezigen met applaus ingestemd. 

 

6. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2011/2012 

Mevrouw Ten Klooster wordt bedankt voor haar medewerking aan de kascommissie voor 

het afgelopen verslagjaar. Mevrouw Blauw blijft nog een jaar functioneren bijgestaan door 

de heer Geen Broere. 

 

7. Benoemingen en rooster van aftreden 

- De buurtrichter spreekt lovende woorden over de scheidend Buurtschrijver. Peter van 

Beek heeft met zijn ideeën de buurt verrijkt. Daarvoor zijn wij veel dank verschuldigd. 

Gelukkig blijft het contact bestaan, omdat Peter verantwoordelijk is voor het archief 

van de gemeente. Als dank ontvangt Peter wijn en een boeket bloemen. 

- Hetty ten Klooster, een voormalig buurtmeester, wordt, met instemming van de 

geërfden, aangesteld als buurtschrijver. 

- Thijmen van Heerde, de wegens werkzaamheden elders, vertrekkende buurtmeester 

kan helaas niet persoonlijk tijdens de buurtspraak bedankt worden. Jammer dan wij 

deze enthousiaste man, na een korte periode, moeten missen. Voor hem was werken in 

de Weerribben een droom, die echter verhuizen noodzakelijk maakte.  

- Hendrik Prins wordt met instemming van de geërfden als zijn opvolger benoemd. 

Hendrik studeerde Bosbouw in Wageningen en was onder andere actief als bestuurslid 

van het Lunterse Buurtbos. Omdat hij in dienst is van het buurtbestuur mag hij elders 

wonen. 

- Buurtrichter Henk Stomphorst is wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar. 

- Jan Kijlstra, buurtmeester voor Veldhuizen neemt met lovende woorden, wijn en een 

bloemetje afscheid van de vertrekkend buurtrichter. 

- Op voorstel van het buurtbestuur wordt Jan Kijlstra voorgedragen voor de vacante post 

van buurtrichter. De geërfden stemmen met applaus in. 

- Door de wisselingen zijn er twee buurtmeester vacatures; één in Veldhuizen en één in 

Ede.  

-  

 

8. Pauze 

Traditioneel stond de brandewijn met kandij te wachten op de geërfden. 
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9. Toestand van de heidevelden nabij Ede (was punt 10): de heer Borgonje, 

terreinbeheerder bij Defensie, praat de geërfden bij. 

Er vinden momenteel weinig werkzaamheden plaats op de heide. Dit heeft niets te maken 

met gebrek aan financiën, immers Defensie heeft zijn eigen onderhoudsbudget en is niet 

afhankelijk van Landbouw, , maar meer met het onderhoudsschema. Wel werd gewerkt 

aan vogelkers- (15 ha.) en vliegdenbestrijding (25 ha.) en de N224 wordt van wege de 

zandhagedis, gefaseerd ontdaan van randbegroeiing.  

Het streven van defensie blijft een open heide die via een diffuus begroeid gebied 

overgaat in bos. Defensie heeft niet geplagd maar wel gemaaid (7,5 ha). 

Op 22 september a.s. gaan 600 kinderen op de heide werken in het kader van een 

natuuropschoondag. 

Het honden uitlaatgebied wordt niet meer bezocht door de schaapskudde omdat 

loslopende honden en schapen niet samen gaan. Mede hierdoor en door de uitwerpselen 

van de honden wordt de bodem in dit gebied verrijkt wat leidt tot een sterke verbraming. 

Momenteel begrazen 300 schapen de Ederheide. Defensie zou graag intensiever begrazen. 

Natura 2002: De discussie over de ammoniak uitstoot en eventuele emissierechten in 

relatie tot schaapskudden is nog niet afgerond. De uitkomst hiervan is mede bepalend voor 

de omvang van de kudde. 

Voorlopig blijft defensie met haar luchtmobiele brigade oefenen op de Ederheide. 

Jan Kijlstra sprak zijn zorg uit over het onderhoud van de traa, een 250 jaar oude 

afscheiding tussen bos en heide. Deze dreigt onzichtbaar te worden. 

Mogelijk kan defensie de traa in onderhoud nemen. 

De buurtrichter spreekt zijn dank uit naar de heer Borgogne over zijn duidelijke en 

informatieve toelichting. 

 

10. Toelichting met betrekking tot de Edese schaapskudden. De heer Prangsma informeert 

de geërfden over het welvaren van de schaapskudden(was punt 9).  

De heer Prangsma is verhinderd en wordt vervangen door de heer Berkenbosch, secretaris 

van de Stichting Edese Schaapkudde. 

De heer Berkenbosch bedankt het buurtbestuur voor jaar jaarlijkse donatie aan de Edese 

schaapskudde. 

In mei 2011 werd de derde schaapskooi, een water en energie zuinige kooi, geopend 

waardoor de kudde op de Ederheide kan groeien van 150 tot 300 gezonde volwassen 

schapen. Om de kudden blijvend in stand te houden zijn giften van bedrijven en 

particulieren welkom. 

Op een vraag van de geërfden over beweiding met geiten antwoordde de heer 

Berkenbosch dat geiten weliswaar veel bramen eten, maar als kuddedier zeer moeilijk te 

hoeden zijn. De stichting heeft nooit geiten in haar kudde gehouden.  

Gefilosofeerd werd over het terugbrengen van schapen in de dorpskern met de heideweek.  

Dierziektes en drukverkeer maken dit moeilijk. 

Verder vindt het buurtbestuur dat zij, gezien haar historische banden met de 

schaapskudde, in het bestuur vertegenwoordigd zou moeten zijn. 

We blijven doneren. 

 

11. Het bosperceel van de Buurt Ede-Veldhuizen: stand van zaken 

Dit punt stond geagendeerd als punt 9. 

Onze nieuwe buurtscheuter Hendrik Prins is meteen voortvarend de toestand van het bosje 

gaan inventariseren. Vol lof was hij over Gert (en Eveline) Folsche, die gedurende vele 

jaren het buurbos op professionele wijze voor de buurt beheerden. 

Volgens de heer Prins is kappen nu niet zinvol. Er zijn wel wat grote Douglassparren die 

kaprijp zijn, maar de kosten hiervan wegen niet op tegen de baten.  
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Vervolg agendapunt 11: 

Wethouder Kremers, een van de aanwezigen en geërfde zegt toe dat als het gemeentelijk 

bosbedrijf in de omgeving van het buurtbos werkzaam is, zij kosteloos, ook binnen het 

buurtbos kunnen kappen, ten bate van de buurt.. 

Toekomstplannen voor het buurtbos:  

- Doorgaan met werkwijze: niet poten, maar opslag van Douglas tot wasdom laten 

komen.  

- Storende ondergroei handmatig verwijderen.  

- Waar mogelijk vrijwilligers inzetten. 

De verzekering van deze vrijwilligers roept vragen op. Buurtmeester Cirkel gaat na hoe dit 

in de praktijk werkt. De wethouder gaf, in dit kader, aan dat de gemeente een 

aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers heeft. 

Geopperd werd om een project voorstel te schrijven voor subsidie in het kader van 100 

jaar RABO. 

Onze vaste jager heeft, ongevraagd, zijn bijdrage voor het jachtrecht verhoogd. 

 

12. Golfbaan bij enclave De Kreel. Het bestuur roept de geërfden op tot het formuleren 

van een standpunt van de buurt over de plannen om op De Kreel een golfbaan aan te 

leggen. 

De wethouder legt uit dat in zijn visie geen natuurwaarde verloren gaat bij het aanleggen 

van een golfbaan op De Kreel. Daarbij staat nog niet vast of er wel een exploitant 

gevonden kan worden. 

De geërfden vinden ook de cultuurhistorische waarden van dit gebied belangrijk en zijn 

tevens bang voor grote parkeerterreinen, opstallen en andere vormen van overlast. Ook 

vrezen zij, dat het gebied door de komst van een golfbaan minder toegankelijk wordt. 

Bij een stemming is een groot gedeelte van de geërfden tegen de golfbaan en velen zijn 

neutraal of hebben nog geen mening. 

De wethouder betoogt, dat wij te weinig informatie hebben en dus een eenzijdig beeld 

van de plannen. 

Het buurtbestuur beraadt zich verder en doet de geërfden op de volgende buurtspraak een 

voorstel. 

 

13. Herstel van deel van de vroegere wildwal. 

Zie bijlage.  

     13.a Vacatures buurtmeesters 

Vacatures buurtmeester: Geen Broere (Ede) en Simon van der Laan (Veldhuizen) zijn 

beschikbaar. Beiden zouden officieel uit Veldhuizen moeten komen, maar gezien de 

continuïteit van het buurbestuur stemmen de geërfden in met hun benoeming. 

Gezien hun ervaringen met resp. communicatie en pr en bosbeheer zullen zij waardevolle 

aanwinsten voor het buurtbestuur zijn. 

 

14. Rondvraag 

Jan Kijlstra zou het prettig vinden als de gevonden oude veldnamen in boekvorm zouden 

worden uitgegeven. 

Gevraagd wordt wie de klok luidt. Dit is de heer Lam, ter buurspraak aanwezig. 

Volgend jaar zetten we ook de e-mail adressen op de presentie lijst. 

Hoe doen onze Edese kuddes het in vergelijking tot de regio? Een vraag waar de stichting 

schaapskudde mogelijk volgende buurtspraak een antwoord op heeft. 
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15. Sluiting 

De buurtrichter sluit de vergadering en roept de aanwezigen op om volgend jaar hun buren 

mee ten nemen. 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede, 20 september 2012 

Ondertekening:  Ede, 20 september 2012 

Buurtrichter G.M. Broere   Buurtschrijver H.B. ten Klooster 

 

 

 

Bijlagen:  

- Toelichting agendapunt 13: Herstel van een deel van de Wildwal 

- Presentielijst Buurtspraak 15-09-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buurtspraak 20-09-2012 
 

Bijlage 1 

Toelichting bij agendapunt 13: "Herstel van een deel van de vroegere wildwal". 

Op voorgaande buurtspraken is telkenmale verslag uitgebracht over de ontwikkelingen.  Omdat 

het punt aan het eind van de agenda staat, en de agenda dit keer erg vol is ditmaal (om wat tijd 

te winnen) een toelichting op papier. 

In het afgelopen jaar is er een gestage vooruitgang geweest. Er is een breed samengesteld overleg 

tot stand gekomen. Deelnemers hieraan zij de gemeente Ede, m.n. de afdelingen Archeologie en 

Landschapsbeheer, de Buurt Ede-Veldhuizen, de Stichting Behoud Doesburger Eng, de Jac. 

Gazenbeekstichting, Stichting het Lunters Buurtbos (vertegenwoordig door bureau "De Culturele 

Zaak", het Gelders Landschap, Probos, Hogeschool van Hall/Larenstein, en de gemeente 

Wageningen, alsmede enige personen op persoonlijke titel. 

De overleggroep is in het afgelopen jaar een tweetal malen bij elkaar geweest.  

De volgende bijeenkomst is op 15 september a.s. Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

Met name van belang is dat de wildwal, van de Wageningse Eng tot en met de eng van 

Meulunteren als één landschappelijk geheel wordt gezien. En de status van rijksmonument 

waardig is. 

Aan de basis van alle activiteiten dient onderzoek te staan. Via het Gelders Landschap, waar men 

vaker dergelijke onderzoeken begeleid, is een student van de Saxion Hogeschool gevonden, die in 

het kader van opleiding tot archeologisch assistent een eerste inventariserend (veld)onderzoek 

gaat uitvoeren. 

Binnen de overleggroep is consensus over de volgende uitgangspunten: historisch onderzoek is 

vereist, en het tracé moet goed in kaart worden gebracht. Het streven is vooral gericht op 

consolideren van wat er nog is, waarbij waar mogelijk en gewenst tot gedeeltelijke restauratie of 

reconstructie kan worden overgegaan.  

Waar reconstructie aan de orde is dient vooral de landschappelijke reconstructie de aandacht te 

krijgen, er moet niet gereconstrueerd worden om het reconstrueren zelf, maar een reconstructie 

dient vanuit het landschap bezien zinvol te zijn en iets toe te voegen. Omdat ook op termijn de 

inspanningen en investeringen hun waarde dienen te behouden dient het beheer van de hele 

wildwal op gestructureerde wijze plaats te gaan vinden, en moet ad-hoc onderhoud vermeden 

worden. 

Eén of meer toeristische routes, c.q. aansluiting bij bestaande voorzieningen, worden gezien als 

middel om de wildwal meer "in het zicht" te brengen.  

Er moet gewerkt worden aan één consequente en herkenbare verhaallijn langs het tracé. Dit kan 

onder meer bevorderd worden door de te plaatsen informatieborden een uniforme uitvoering te 

geven. 

Er is sprake van een scala aan eigenaren, en het is zaak de diverse belangen van deze eigenaren 

goed in het oog te houden. Tijdig overleg is hierin van groot belang.  

Het wildwalproject wordt nadrukkelijk ook gezien als onderdeel van de uitwerking van de 

Contourenschets Goudsberg. De Wildwal loopt voor een belangrijk deel door dat gebied. Maar 

houdt niet op bij de grens daarvan. De facto is de Wildwal een grensoverschrijdend element van 

de Contourenschets. Maar vormt er wel een onderdeel van.  
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De gemeente Ede heeft opdracht verstrekt tot het vervaardigen van een Cultuur- 

Historische Waardenkaart.  De Wildwal zal daarop ook worden opgenomen.  

 

Toen Jan Versteeg als buurtrichter aftrad gaf hij de geërfden als suggestie mee om eens te kijken 

naar de mogelijkheden tot reconstructie van een stukje van de Wildwal. 

Het buurtbestuur heeft deze suggestie geconcretiseerd door buurtmeester Kijlstra met de 

uitwerking te belasten. Inmiddels heeft het idee van Jan Versteeg, zoals boven te lezen valt, niet 

alleen wortel geschoten, maar is ook voorspoedig gegroeid. Tot buiten de buurtgrenzen zelfs. 

Het buurtbestuur is blij met de ontwikkelingen tot nu toe, en hoopt en vertrouwt, ondanks de 

slechte vooruitzichten, met name financieel, voor veel van de in het project betrokken 

instanties, op een even voorspoedig verlopende verdere uitwerking van de plannen. 

Het buurtbestuur zal, namens de geërfden, met veel plezier en naar vermogen, daaraan blijven 

bijdragen, en getrouw verslag doen. 

Ede, 08-09-2011 

Jan Kijlstra / Buurtmeester 
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Bijlage 2 

 

Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen: 15 september 2011 

Naam    adres    geërfde j/n   

C. Kijlstra   Hoflaan 65   ja  

D. Krijgsman   Houtrakbos 1   ja 

G.M. Broere   Buitenzorglaan 8  ja 

A.W. Ras   Obrechtlaan 28  ja 

N.Tempelman          Tielkemeijerweg 5  ja 

L.A. Schaap   Valkestein 525  nee 

Peter van Beek  p/a Gemeentearchief Ede  nee 

Bert Folsche   Hakselseweg 74  ja 

Theo Berkenbosch  Verheulpark 29  nee (Secr. Schaapskudde) 

Roel Cirkel   Gr. Bentincklaan 25  ja 

Jan Kijlsma   Hoflaan 65   ja 

Hendrik Prins           Hillegondalaan 14 Lunteren  nee 

Ben Hilgers    Museumplein 7  nee (dir. Hist.Museum Ede) 

LiIy Verschuur   Margrietlaan 35  ja 

Maty Romein   Stationsweg 82-3  ja / app. 

Hetty ten Klooster  Durendaal 47   ja 

P. Lam    Not. Fischerstraat 41  nee 

Ab ten Klooster  Hertespoor 1    ja 

R. Elsink   W. Horstingstraat 50  ja 

Simon van der Laan  Bellestein 129   ja / app. 

C.W.A. Schmale  Voerakker 162   ja 

H.J. Ingen    Not. Fischerstraat 83  nee 

J.A.H. Bemmelen   Erasmusstate 61  nee 

H. Stomphorst   Oude Arnhemseweg 6  ja 


