Buurt Ede-Veldhuizen
Buurtspraak geërfden van de Buurt Ede-Veldhuizen
18 september 2014
Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen
Gehouden op donderdag 18 september 2014, Huis Kernhem, aanvang 10.00
Aanwezig namens het buurtbestuur: Geen Broere (Buurtrichter) Roel Cirkel, Bert Folsche, Gijs Jansen,
Hetty ten Klooster(buurtmeesters) Ruud Dijkman (kandidaat Buurtmeester) Alan Geense (kandidaat
buurtschrijver) en Benny van Dasselaar (buurtscheuter)
1. Opening door Buurtrichter Geen Broere:
Buurtrichter Geen Broere heet alle aanwezigen, waaronder onze wethouder van o.a. cultuur
Johan Weijland van harte welkom. Onderstaand de door de Buurtrichter uitgesproken tekst:
Graag heet ik U, geërfden en belangstellenden van de Buurt Ede-Veldhuizen van harte welkom
bij de Buurtspraak 2014. Het doet ons goed dat u in zo grote getale ook dit jaar weer aan de
uitnodiging voor de Buurtspraak gehoor heeft gegeven. Een bijzonder welkom voor de wethouder
van o.a. cultuur Johan Weijland en onze overige sprekers die ik later bij u zal introduceren.
Deze Buurtspraak had ik graag geopend door gebruik te maken van de “Richtershamer”. Deze
werd volgens het verslag van de Buurtspraak in 1985 toen overgedragen aan de nieuwe richter
Jan Versteeg maar helaas blijkt dit bij navraag slechts een “intentie” te zijn geweest. Dus dan
maar vergaderen zonder dit historische element.
In de Buurtspraak van 2000 merkte Buurtrichter Jan Versteeg bij zijn openingswoord op dat de
Buurt ook vandaag de dag nog een rol van betekenis zou kunnen vervullen. Hij verwijst hierbij
naar een door de heer Stomphorst in een bestuursvergadering aangehaalde uitspraak van de
filosoof René Descartes (1596-1650):” Ik denk, dus ik ben”, door deze op eigen wijze in te vullen
met de uitspraak: “We bestaan om het bestaan”.
Zelf zou ik dit willen aanpassen in de uitspraak “We bestaan om er te zijn” dit naar aanleiding
van onze eeuwenlange geschiedenis. Als thema zou ik dit jaar dan ook willen gebruiken: “De
Buurt op weg naar de toekomst”.
Ook dit jaar hebben wij weer een volle agenda en we gaan proberen de geplande eindtijd te
halen.
Na dit openingswoord stelt hij, voor degene die het bestuur nog niet kennen, de Buurtbestuurders
en kandidaten aan de aanwezigen voor.
2. Verslag van de buurtspraak d.d. 19 september 2013:
Het verslag van de Buurtspraak 2013 wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen
opmerkingen waarna het verslag wordt goedgekeurd. Het verslag zal evenals de als bijlage
vermelde documenten worden gepubliceerd op de webpagina van de Buurt bij het Gemeente
archief.
3. Toelichting op de voortgang onderwerpen buurtspraak 2013.
In het afgelopen Buurtjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van o.a. de volgende
onderwerpen van de Buurtspraak 2013 ter hand genomen of afgewikkeld:
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- Herkenbaarheid Buurtbos:
Dit voorjaar zijn de informatie panelen geplaatst bij beide zijden van het Larixlaantje dat tussen
de Woutersweg en Barteweg dwars door ons bos loopt.
Daarmee is dit onderwerp na vele jaren op de Buurtspraak aan de orde te zijn geweest nu ook
daadwerkelijk uitgevoerd met dank voor zijn inzet aan Jochem van Gooswilligen van het Gem.
Bosbedrijf. Ook de “Opengesteld” schildjes met de gebruiksregels voor het perceel zijn inmiddels
door de Buurtscheuter geplaatst.
- Natuuropschoondagen:
Onze betrokkenheid bij de Natuuropschoondagen in 2013 is succesvol verlopen. Hierbij hebben
wij een ondersteunende rol kunnen vervullen. Ook voor dit jaar op 9 en 10 oktober, zijn we weer
berokken bij de organisatie.
Als u gelegenheid heeft: wij zoeken nog vrijwilligers die de groepjes kinderen op deze dagen
kunnen begeleiden. Aanmelden kan via de mailbox van de Buurt.
- Bankjes op de Eder heide:
Dit onderwerp werd zoals burgemeester Cees v.d. Knaap tijdens de Buurtspraak 2013 heeft
toegezegd voortvarend opgepakt . Er zijn dit voorjaar weer op 3 plaatsen banken of picknicktafels
geplaatst en zoals uit gesprekken met gebruikers is ervaren zijn deze met enthousiasme in
gebruik genomen.
- Plaquette Buurt voor het Gemeentehuis:
De op de vorige Buurtspraak aan de Gemeente aangeboden plaquette heeft inmiddels zijn plaats
gekregen bij de toegang van de raadszaal op de 3e verdieping. Op ons verzoek zal binnenkort,
mogelijke op de Politieke Dag Ede voorafgaand een de raadsvergadering om zode volledige
nieuwe raad er bij te kunnen betrekken, de plaquette met een korte ceremonie worden onthult.
- Bezoek geërfden aan de schaapskudde:
Aan deze uitnodiging werd op 17 april, na de lammertijd, gevolg geven. Het was een hartelijke
ontvangst in de nieuwe kooi van Aart van den Brandhof aan de rand van de Eder heide. Helaas
werd deze bijeenkomst, ondanks dat de uitnodiging vorig jaar met ruim applaus werd ontvangen,
naast het buurtbestuur door slechts zeven geërfden bezocht.
- Begroeiing langs de N224
Ook dit onderwerp in inmiddels door defensie opgepakt en is het zicht op de heide weer hersteld.
In punt 10 van de agenda komen zij hier ongetwijfeld nog op terug.
4.
-

Mededelingen/ ingekomen en uitgaande stukken:
Voor deze Buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan.
Voor deze bijeenkomst zijn per mail wel een aantal meldingen van verhindering ontvangen.
De Buurtrichter vraagt om degene die de presentielijst nog niet hebben getekend dit alsnog te
doen tijdens da pauze.
- Ook dit jaar zijn de klokken van de Oude kerk weer geluid ter oproep voor de Buurtspraak.
- Dit jaar zijn conform het reglement persberichten aangeleverd aan alle lokale media, zowel dagals weekbladen. De publicatie heeft dit keer in de Edese Post gestaan en in de agenda op de
pagina Gemeente Nieuws in EdeStad. Ook de Gelderlander plaatste het in de agenda. Helaas
heeft EdeStad het verzoek tot plaatsing ook dit jaar weer niet opgepakt !!!
- Ook zijn in de online versie van EdeStad via de rubriek “deel je nieuws” en “agenda” de
persberichten geplaatst.
- De Buurtspraak is tevens aangekondigd op de Website van de Gemeente in het domein van de
Buurt en zijn zoveel mogelijk geërfden en belangstellenden via mail op de hoogte gebracht van
deze Buurtspraak.
- Als extra hebben zijn, naast B&W, alle 39 raadsleden persoonlijk voorzien van een mail met een
korte uitleg over de historie van de Buurt en deze uitgenodigd voor deze Buurtspraak.
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- Vandaag op18 september 1944 rond 15.00 uur sprongen 2000 geallieerden op de Ginkelse heide.
Naast allerlei herdenkingen en morgen de Airborne-taptoe vind vanmiddag om 14.45 de opening
van het “Panorama van de luchtlanding” plaats in Cultura. Een uniek houtskoolpanorama van deze
gebeurtenis van de hand van Benjamin Koops dat nog tot oktober a.s. te zien.
5. Verslag van de buurtactiviteiten 2013-2014: Bijlage: 1
Op de agenda van het bestuur stonden dit jaar naast 7 reguliere bestuursvergaderingen nog 75
andere activiteiten. De afwikkeling van de lopende zaken vanuit de vorige Buurtspraak zijn al bij
punt 3 behandeld.
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten was ook dit jaar weer het netwerken om het verhaal
van de Buurt en haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen van inwoners
van Ede en van de geërfden. Op uitnodiging werden presentaties en openingen van exposities en
tentoonstellingen bijgewoond, deelgenomen aan een excursie naar de nieuwe Wildkansel en is de
opening van de werkruimte van de Archeologische Werkgemeenschap bezocht. De samenwerking
tussen partijen als het Historisch Museum, de Vereniging Oud Ede en het Gemeente archief is
verstevigd en de mogelijke samenwerking met ’t Winkeltje v.d. Bospoort onderzocht.
Daarnaast zijn lezingen verzorgd tijdens Cultureel Café Dante, voor de Rotary Ede-Kernhem, de
Stichting Probusclub Ede, tijdens het Historisch café van het Gemeente archief en op de
“museumburenavond” in het Historisch Museum. Tevens waren wij aanwezig in een radio
uitzending “Ede vitaal” van de Lokale Omroep Ede
Er is deelgenomen aan de 1e Edese Beursvloer waar verenigingen, stichtingen e.d. jaarlijks de
gelegenheid krijgen om in contact te komen met Edese Bedrijven. Enerzijds om kennis te maken
met elkaar en anderzijds om elkaar te ondersteunen. Hier legden wij contact met de kandidaat
Buurtschrijver en vonden we aanvullende ondersteuning door het notariaat.
Tijdens het bezoek aan de schaapskooi met de geërfden hebben wij als sponsor voor de 1e maal
een lam geadopteerd die wij de naam hebben gegeven “Unico de 1e” genoemd naar de
Buurtrichter Unico van Wassenaer. Deze adoptie werd, na overleg met het bestuur van de
Stichting Edese Schaapskudde, mogelijk door het ombuigen van directe sponsoring van deze
Stichting naar de Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudde. Door deze wijziging zijn wij voor
het eerst, ondanks de jaarlijkse sponsoring door de Buurt sinds 1954, ook als “sponsor” erkend op
het sponsorbord en is op uitnodiging van de Stichting de traditionele Scheerdersmaaltijd in de
kooi na afloop van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest bezocht.
Voor de eerste maal maakte de Buurt, als voormalig terreineigenaar en nog altijd in het bezit van
bepaalde rechten op de hei deel uit van het comité Natuuropschoondagen voor de Edese
schooljeugd. Hierbij wordt door kinderen uit de 5e en 6e klassen van het basisonderwijs één dag
gewerkt op de heide om deze te ontdoen van ongewenste opslag. Met deze ondersteuning van
defensie worden de heidevelden beheerd. De sponsoring van drankjes kon door ons, via
FrieslandCampina Ede, worden geregeld.
De restauratie van de luidmotor van het Angelusklokje in het “Cleyne” torentje op het dak van de
Oude Kerk kon door de Buurt, in samenwerking met de heer Jan Houweling uit Oud Alblas als
vrijwilliger, worden gerealiseerd. Het klokje was door een mechanisch defect al vele jaren niet
meer bruikbaar. Dit klokje, dat na de restauratie van de kerk in 1964 door de geërfden van de
Buurt werd geschonken, luidt bij huwelijken in de kerk en laat nu weer zijn heldere klanken over
het dorp neerdalen.
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Naar aanleiding van het onderwerp Angelusklokje wijkt de Buurtrichter af van het jaarverslag:
Vorig jaar las de Stadsdichter Arjan Keene een door hem geschreven gedicht voor over de Buurt.
Nu leest ook de Buurtrichter een gedicht voor aangaande de Buurt. Hij refereert aan de
documentenverzameling van de Vereniging Oud Ede die sinds het voorjaar van 2014 beschikbaar is
in het Gemeente archief. In dit archief vond de Buurtrichter een gedicht over het “Luidklokje”
nadat dit geplaatst was in de toren van de Oude Kerk. Dit gedicht werd geschreven door de
Buurtschrijver Drikus Heij als dank aan de geërfden en werd gepubliceerd in de Edesche Courant
van 27 januari 1965. Bijlage: 2
In het kader van “Noaberschap” bezochten wij in de Doesburgerbuurt de Nationale Molendag en
het oogstfeest en waren wij aanwezig bij de officiële opening van het Doesburgermolenpad, het
50e klompenpad van de stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dit pad start in de Buurt bij huis
Kernhem en loopt o.a. ook langs de Wildwal.
Regelmatig zijn de openbare bijeenkomst van de commissie begeleidingsgroep Bosbeheerplan
2010-2022 van de Gemeente Ede bijgewoond. Wij werden uitgenodigd deel te nemen aan het
erfgoedproject “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin” als onderdeel van het project
“Living artifacts of the Veluwe” geïnitieerd door de afd. ruimtelijk ordening van de gemeente.
Daarnaast ging dit jaar onze deelname aan het overleg over het herstel en zichtbaar maken van
de Wildwal van Lunteren naar Wageningen door.
Als lid van het comité herdenking “Vluchtoord Ede”, het Belgenkamp, werd intensief
deelgenomen aan de bijeenkomsten van zowel het lokale comité, dat een herdenkingsprogramma
voorbereid voor september 2015, als het regionale comité bestaande uit de herdenkingscomités
Uden, Nunspeet en Ede. Door deze samenwerking werd in Nunspeet de tentoonstelling
“Onafzienbare heidevlakten” bezocht en de presentatie van een lespakket “Onderdak in
Nunspeet” bijgewoond. In Uden werd een voorstelling “Grenslicht” bezocht in het
openluchttheater geïnspireerd op het leven in het vluchtoord. Dit laatste was een zeer bijzondere
ervaring.
Door het buurtbestuur werd het initiatief genomen om, naar aanleiding van het aanbieden van
een watertappunt aan de ondernemers bij de opening van het gerestaureerde Bospoort gebied
door de gemeente, te ijveren voor het terugbrengen van de dorpspomp, oorspronkelijk eigendom
van de Buurt Ede-Veldhuizen, die stond op het kruispunt tegenover café de Bospoort.
Voor dit initiatief werd samenwerking gevonden bij de Vereniging Oud Ede. Op dit moment zijn
wij nog volop in overleg met de gemeente om mogelijke haalbaarheid te onderzoeken.
Op de volgende twee onderwerpen uit het jaarverslag gaat de Buurtrichter dieper in dan in
het jaarverslag opgenomen.
- Buurtvereniging Klaphek
- Boek Kernhem
Deze toelichting is als bijlage toegevoegd aan het verslag. Bijlage: 3
6. Toespraak Johan Weijland, wethouder van o.a. Cultuur
De Buurtrichter geeft het woord aan wethouder Johan Weijland, die in zijn drukke agenda, en
tussen een aantal afspraken door, toch nog tijd heeft willen vrijmaken om bij de Buurtspraak
aanwezig te zijn. Hieronder een korte interpretatie van zijn toespraak:
“Ik ben 61 jaar Edenaar en schaam me een beetje dat ik zo weinig van de Buurt weet. Ik ken heel
veel mensen en weet veel van Ede, maar dit aspect is mij een beetje ontgaan. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst informeerde de Buurtrichter mij over de betrokkenheid van zowel mijn
grootvader als vader als Buurtmeesters bij de Buurt, wat mij zeker al bekend was.
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Vanuit mijn jeugd heb ik veel herinneringen met het “oude” Ede. Waarbij het oude centrum ook
bij mij vele herinneringen oproept. Als bewoner en inspreker heb ik me veel bemoeid met de
recente ontwikkelingen van het Openluchttheater Ede. Nu ik wethouder ben sta ik hier met een
andere rol in. De grond van het OLT is in 1953 (mijn geboortejaar!) aangekocht en de plannen
waarvan ik dacht dat deze in 2000 verdwenen waren zijn nog zeer actief. Ik zal me hier zeker
verder voor inzetten! Helaas moet ik nu door naar een vergadering van de G32 (grootste
gemeenten in Nederland) maar ik ben het Buurtbestuur zeer dankbaar voor uw uitnodiging. Ik
beschouw het als een grote eer hier als spreker te mogen optreden.”
De Buurtrichter bedankt de wethouder voor dit korte verhaal over zijn verbondenheid met Ede en
door de familiegeschiedenis met de Buurt en spreekt de hoop uit ook de komende jaren in goede
samenwerking met de gemeente de cultuurhistorische geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen
te blijven bewaken. Hij geeft aan i.v.m. de tijd die de wethouder nog aanwezig is een discussie
stuk van punt 15 van de bijeenkomst reeds nu aan de orde te stellen.
6a . Het “Beeld” van Ede, de cultuurgeschiedenis van het dorp. Bijlage :4
Met dit onderwerp geeft de Buurtrichter een visie over de mogelijkheden om op enigerlei wijze
de historische beeldvorming van het dorp Ede en het veranderingsproces door de jaren heen vorm
te geven. Om op deze manier vast te leggen dat er ook in Ede wel degelijk een geschiedenis is
die blijkbaar door veel inwoners niet als zodanig wordt ervaren. Hij geeft aan dat de Buurt EdeVeldhuizen als initiatiefnemer de gesprekken over dit onderwerp graag aan zal gaan.
7. Toelichting financieel verslag 2013-2014 door adm. Buurtmeester Roel Cirkel.
Toelichting jaarrekening: Bijlage: 5
De administrerend buurtmeester legt uit dat er 3 rekeningen zijn, een betaalrekening van de
Buurt, een spaarrekening van de Buurt en een aparte rekening met het saldo van de
Buurtvereniging Klaphek. Specifieke ontvangsten die noemenswaardig zijn: is een gift van 20,00
(Hier wil de Buur er wel meer van ontvangen!) en restitutiekosten van een Rabotransactie.
Aan uitgave zijde is er €150,= betaald voor de adoptie van Unico de 1e aan de Stichting vrienden
van de Edese Schaapskudde en hebben we een rekening van Tricijn van € 5,14 voldaan.
Verder waren er administratief geen bijzonderheden.
Uit de zaal kwamen geen verdere vragen. de Buurtrichter dankt Roel Cirkel voor zijn toelichting.
7a. Verslag van de kascommissie:
Ook dit jaar heeft de kascommissie bestaande uit de heren J. Lub en J. Zeeuw de boeken
gecontroleerd. Voor het verslag van hun bevindingen geeft de Buurtrichter het woord aan de heer
Jaap Zeeuw. Jij geeft aan dat de kascommissie de stukken heeft bestudeerd en geen
onregelmatigheden aangetroffen. De Buurtrichter dankt de kascommissie voor de werkzaamheden
en verzoekt de geërfden de administrerend buurtmeester de dechargeren. De zaal gaat akkoord.
7b. Benoeming van de kascommissie 2014/2015:
Voor geërfde Jan Lub zit de termijn van twee jaar in de kascommissie er op. De Buurtrichter
bedankt hem voor zijn bereidheid deze taak de afgelopen twee jaar op zich te hebben genomen.
De heer Jaap Zeeuw heeft aangegeven ook voor het komende jaar een rol in de kascommissie te
willen vervullen. Om hem bij deze taak te ondersteunen doet de Buurtrichter een beroep op één
van de aanwezige geërfden om zich hiervoor beschikbaar te stellen.
De heer Filip van Dijk, geërfde van de Buurt, biedt zich aan om de komende 2 jaar als
kascommissielid op te treden. Zijn kandidatuur wordt onder dankzegging aanvaard.
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8. Benoeming en rooster van aftreden van het buurtbestuur:
De Buurtrichter stelt vast dat dit punt op de agenda, helaas voor de aanwezige belangstellenden,
uitsluitend bestemd is de geërfden van de Buurt.
Op de Buurtspraak van 2013 is het buurtbestuur gemachtigd om tussentijds eventueel nieuwe
Buurtmeesters of een Buurtschrijver aan te stellen. Ook werd vastgesteld dat Hetty ten klooster
bij het aantreden van een nieuwe schrijver benoemd zou worden tot Buurtmeester voor
Veldhuizen. Nu er een nieuwe Buurtschrijver kan worden voordragen wordt dit per deze
Buurtspraak effectueert.
Het bestuur stelt de navolgende kandidaten voor ter benoeming:
In de persoon van Alan Geensen hebben is er dit voorjaar een nieuwe schrijver gevonden die het
bestuur nu graag voordraagt voor een definitieve benoeming. Tevens heeft de Ruud Dijkman zich
na de vorige Buurtspraak als kandidaat Buurtmeester voor Ede aangemeld.
Voor Ede is er op dit moment geen vacature. Het is het bestuur tot op heden niet gelukt, ondanks
het benaderen van twee mogelijke kandidaten, de functie voor Veldhuizen te vervullen. Het
buurtbestuur stelt t.a.v. zijn benoeming twee opties voor:
1) Afwijken van het reglement dat uitgaat van twee Buurtmeesters voor Veldhuizen.
2) Hem aan te stellen als kandidaat Buurtmeester die het bestuur kan ondersteunen bij o.a. historisch onderzoek.

Voorafgaand aan de stemming geeft de Buurtrichter beide kandidaten graag de gelegenheid zich
persoonlijk voor te stellen. De Buurtrichter dankt de beide kandidaten en gaat over tot het
stemmen over de kandidaten:
1) Alan Geensen als Buurtschrijver: Voldoende stemmen – benoeming als buurtschrijver wordt vastgesteld.
2) Ruud Dijkman : gestemd wordt voor keuze 2. de benoeming als Buurtmeester voor Ede wordt vastgesteld.

Het afgelopen jaar heeft Roel Cirkel, bij gebrek aan opvolging, de functie als administrerend
Buurtmeester op interim basis vervuld. Thans is hij reglementair herkiesbaar voor deze functie en
bereid gevonden zich hiervoor weer kandidaat te stellen. De Buurtrichter brengt zijn
herbenoeming in stemming. Deze wordt door de geërfden vastgesteld.
De Buurtrichter dankt de geërfden voor hun stemming, en stelt vast dat de benoeming van de
kandidaten conform het reglement van de Buurt heeft plaatsgevonden en feliciteert de
kandidaten met hun benoeming.
Het bestuur vraagt tevens nog mandaat om na een gesprek met mogelijke nieuwe kandidaten voor
“ondersteunende functies” deze tussentijds aan het bestuur te mogen toevoegen waarna dit op
de volgende Buurtspraak tot besluitvorming kan komen. De zaal gaat hiermee akkoord.
Hiermede zijn deze besluiten voor deze Buurtspraak vastgelegd.
9. Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen:. Bijlage: 6
Buurtscheuter Benny van Dasselaar informeert de aanwezigen over de stand van zaken rond het
Buurtbos. Uit de zaal komen verder geen vragen over het beheer. De Buurtrichter bedankt Benny
voor het verslag en toelichting.
Pauze
Nu wij de alle zaken aangaande het bestuur van de Buurt hebben behandeld stelt de Buurtrichter
voor en korte pauze te houden. Naast koffie en thee staat uiteraard ook de traditionele brandwijn
met kandij klaar. De brandewijn werd gesponsord door Slijterij en Wijnhandel ‘Borg’ aan de
Veenderweg.
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10. Toelichting op de toestand van de heide door het Rijsksvastgoedbedrijf (v.h. defensie)
Ook dit jaar is er voor de jaarlijkse toelichting op de stand van zaken omtrent onderhoud en
ontwikkelingen op de Edese Heidevelden een vertegenwoordiger van v.h. defensie aanwezig.
Echter ditmaal een nieuw gezicht. De heer Frans Borgonje, die sinds vele jaren als
vertegenwoordiger van defensie de Buurtspraak heeft bezocht heeft door de reorganisatie van
zijn dienst tot Rijksvastgoedbedrijf inmiddels een landelijke functie gekregen. Om die reden
heeft hij aangegeven genoodzaakt te zijn, de taak over te dragen aan zijn vertegenwoordiger
terreinbeheer regio midden Nederland de heer Brand Timmer. Onderstaan zijn toelichting.
“Graag zal ik bij deze gelegenheid wat uitleg geven over het beheer van de defensieterreinen.
Ik ben al 15 actief als terreinbeheerder op de Noord Veluwe. Daar goed bekend, maar dat moet
hier nog een beetje komen. Voorheen beheerder over 17 en nu over 28 terreinen. Defensie
streeft naar structureel beheer in tegenstelling tot “hap-snap” beheer.
Laat ik beginnen met te zeggen dat uw wens om de randen van de hei door ons te laten schonen
voortaan geen 4 jaar meer hoeft te duren! Per gebied brengen we in kaart wat voor begroeiing
we willen toestaan. Hier moeten we consequent in zijn. De heide is opgeschoond en het bos is
uitgedund, met hetgeen achterstallig was. De begroeiing op de zuidkant wordt aangepakt, maar
beperkt i.v.m de aanwezigheid van o.a. de Klapekster. Defensie wil zich als goed
terreinbeheerder profileren en stelt dat militaire activiteit en beheer geen tegenstelling
behoeven te zijn. Verbossing gaan we tegen door o.a. begrazing, steeds minder door plaggen.
De vergrassing op de Ginkel is een scheikundig probleem, waar weinig aan valt te doen.
Verbranden als systeem werkt alleen als dat op zeer lange termijn wordt doorgezet.”
Aansluitend nodigt de heer Timmer een aantal geërfden uit om een keer een rondje Nrd. Veluwe
te gaan doen om ter plaatse te kunnen vaststellen waar terreinbeheer zich zoal mee bezig houdt.
(Liefst op de Noord Veluwe, omdat dhr. Timmer daar op dit moment nog de meeste kennis van heeft)

De Buurtrichter vervolgens dankt dhr. Timmer voor zijn duidelijk verhaal en hoopt binnenkort
verder op de uitnodiging in te kunnen gaan.
11. Toelichting St. Edese schaapskudde:
Zoals gebruikelijk tijdens de Buurtspraak geeft ook dit maal de Stichting de Edese Schaapskudde
een toelichting over de stand van zaken rond de schaapskudde. Hiervoor geeft de Buurtrichter het
woord aan een vertrouwd gezicht Herman Prangsma, bestuurslid stichting.
De her Prangsma begint met de opmerking dat de excursie naar de Noord Veluwe best bij de
schaapskooi mag starten. Het gaat goed met de kudde. Zojuist zijn de nieuwe rammen weer bij
de ooien gegaan met de verwachting op weer veel lammetjes in het voorjaar. De oude rammen
zijn verkocht naar andere kudden om inteelt te voorkomen.
De afgelopen scheerdersdagen waren goed bezocht en er zijn weer een hoop nieuwe scheerders
bij – vooral dames, dus heren kom erbij! In verband met de Airborne activiteiten zijn de schapen
allemaal verhuisd naar de Noordkant (Eder heide). De kooi van Henk v.d. Brandhof heeft een
aantal nieuwe dakdelen en er is veel hekwerk vervangen.
Voor de diverse activiteiten zoekt de stichting samenwerking met NL-doet. Tijdens de komende
Natuuropschoondagen op 9 en 10 oktober gaat Aard v.d. Brandhof verhalen vertellen aan de
leerlingen van groep 7 & 8 van het basisonderwijs over de schaapskudde.
Door overheidsmaatregelen dreigt er subsidie weg te vallen. Het bestuur zal alert moeten blijven
op fondsenwerving. Ter versterking wordt intensive samenwerking gezocht met de kuddes in
Ermelo en Nunspeet.
De Buurtrichter dank Herman voor zijn verslag en spreekt de intentie uit van om van onze kant de
Schaapkudde te blijven ondersteunen. Ook dit komende Buurtjaar zal de Buurt de stichting
Vrienden van de Edesche schaapkudde ondersteunen met een bijdrage van € 150,Buurtspraak 18-09-2014
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12. Lezing Vluchtoord Ede (Belgenkamp) 2015: Bijlage 7
De Buurtrichter verwijst naar het verslag van de Buurtactiviteiten waarin al werd aangegeven dat
wij als Buurt ook nauw betrokken bij het comité Herdenking Vluchtoord Ede 2015. In het kader
van deze herdenking geeft hij het woord aan Ingeborg Kriegsman die samen met Ben Hilgers van
het Historisch Museum het initiatief hebben genomen voor dit comité. De tekst van de lezing over
het vluchtoord Ede is in zijn geheel opgenomen in de bijlage bij dit verslag.
Ingeborg Kriegsman bedankt de aanwezigen voor de aandacht. De Buurtrichter op zijn beurt
bedankt mevrouw Kriegsman voor haar gloedvolle betoog.
13. Ede hoofdstad van de smaak: Een koe van kop tot staart.
Dit jaar is Ede de Hoofdstad van de Smaak, hoewel de Buurtrichter zich afvraagt hoe het Dorp Ede
in deze plotseling een Stad kan zijn, heeft het buurtbestuur toch gezocht naar een item dat bij
dit onderwerp aansluit.
Aangezien onze geérfden vroeger ook zoals het heet “van het hele varken aten”, maar in ieder
geval niets weggooiden zou vandaag Herman Prangsma Jr. met als onderwerp “een koe van kop
tot staart” ons iets vertellen over dit onderwerp. Door werkzaamheden verhinderd neemt Ceasar
de Kruif van Restaurant Buitenzorg de uitdaging over met bijna hetzelfde thema maar mogelijk
nog meer passend: “een varken van kop tot staart”
Hij doet hier verhaal van het lieve biggetje Knorretje dat de familie de Kruif ooit als cadeau heeft
ontvangen voor het 40 jarig jubileum van Buitenzorg. Het diertje werd met veel liefde, aandacht
en vooral heel veel bedrijfsafval grootgebracht. Knorretje groeide op in een heel beschermde
omgeving en naast relaxen in een comfortabel hok werd er ook regelmatig met hem gewandeld.
Knorretje groeide goed, zo goed dat hij veel groter groeide dan een gemiddeld varken. Het
uiteindelijke gewicht bereikte de 125 KG. Terwijl 80 tot 90 KG gebruikelijk is. Ook voor Knorretje
eindigde het aardse bestaan en na de slacht bleef er netto 90 KG. bruikbaar product over. Helaas
waren de karbonaadjes en de hammen zo groot dat het keukengerei moest worden aangepast aan
de maat om het vlees te kunnen verwerken. De clou van dit verhaal is dat traditioneel fokken wel
degelijk lonend is: zoveel product in één dier!
De Buurtrichter dankt Ceasar de kruif voor deze prachtige anekdote.
14. De historie van de Wildwal: Bijlage 8
Bij zijn vertrek als Buurtrichter in 2005 heeft Jan Versteeg aandacht gevraagd voor het herstel
van de Wildwal. Sinds die tijd staat dit onderwerp ook op de agenda van het Buurtbestuur.
Afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen rond project, de langste wildwal van Nederland van
Lunteren tot Wageningen, verder vorm gekregen. Om u te informeren over de historie van de
Wildwal geeft de Buurtrichter het woord Erik van den Berg, landschapshistoricus en auteur van
het rapport: “De wildwal langs de Zuid-west Veluwe”.
Hij doet uitgebreid verslag van zijn onderzoek naar de elementen van de langste Wildwal van
Nederland van Lunteren naar Wageningen. En geeft in grote lijnen zijn bevinden weer welke door
hem zijn beschreven zijn rapport. Hij zegt toe de presentatie en het rapport met de geërfden te
willen delen. Belangstellenden kunnen een digitaal exemplaar van het rapport opvragen via de
mail van het buurtbestuur.
De Buurtrichter dank ook deze spreker voor zijn duidelijke uitleg n geeft aan de lezing als bijlage
bij het verslag van deze bijeenkomst beschikbaar te zullen stellen.
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15. Rondvraag:
Bijna aan het eind van deze Buurtspraak en nog redelijk binnen de geplande tijd geeft de
Buurtrichter nog de gelegenheid tot het stellen van vragen een korte discussie.
Uit de zaal komen verder geen vragen.
16. Sluiting:
De Buurtrichter sluit de vergadering bedankt de zaal voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens
deze buurtspraak. Een speciaal woord van dank gaat naar de sprekers van vandaag, Dennis Lam
voor het luiden van de klokken, het bestuur van Huis Kernhem voor hun medewerking voor deze
buurtspraak en speciaal gastvrouwen van Kernhem en niet in de laatste plaats de medewerkers
van het Gemeentelijk archief voor hun ondersteuning aan de Buurt.
Gezien de enorme belangstelling voor de Buurtspraak in z’n huidige vorm en de beperkte ruimte
hier in Huis Kernhem zal het bestuur zich het komende jaar beraden op alternatieve
mogelijkheden.
Als laatste wil ik u nog meegeven laten we SAMEN werken aan de toekomst van de Buurt als
cultuurhistorisch belangrijk onderdeel van de Edese geschiedenis.
De buurtrichter wenst alle aanwezigen een wel thuis en ziet iedereen graag terug op de volgende
buurtspraak op donderdag 17 september 2015.
Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 17 september 2015
Ondertekening
Buurtrichter G.M. Broere

Buurtschrijver A. Geensen

Bijlagen verslag*:
-

Presentielijst buurtspraak 18 september 2014
Als afzonderlijke documenten:
Bijlage 1: Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2013-2014
Bijlage 2: Gedicht luidklokje Oude kerk / G.M. Broere
Bijlage 3: Extra toelichting financieel Jaarverslag 2013/2014
Bijlage 4: Presentatie “Het beeld van Ede” / G.M. Broere
Bijlage 5: Financieel Jaarverslag 2013/2014 / R. Cirkel
Bijlage 6: Verslag beheer Buurtbos / B. van Dasselaar
Bijlage 7: Lezing Vluchtoord Ede / I. Kriegsman
Bijlage 8: Lezing Wildwal / E.v.d. Berg
*Deze documenten vind u (tijdelijk) binnen de website van de Gemeente Ede op de pagina’s van de
Buurt Ede-Veldhuizen/Buurtspraak:
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/bezoekersinformatie/links/buurt-ede-veldhuizen/buurtspraak/
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Bijlage:
Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 18 september 2014
(om privacy reden vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur)

Aarsen, J.

Ja

Ede

Huijstee, H.L.M .v.

Ja

Ede

Bal, L.M.

Ja

Ede

Jansen, G.J.M.

Ja

Ede

Ede

Klooster, A. ten

Ja

Ede

Ede

> V. ten Klooster

-

Ede

> Bal, B
Bekker, J.H.M.

Ja

Berg, H. van

Nee Velp

Klooster, H.B.ten

Ja

Ede

Blokland-Bootsman, T. van

Ja

Ede

Kremers, R.

Ja

Ede

Boot, D.J.

Ja

Ede

Kriegsman, I.

Nee

Ede

Bos, A.J.

Ja

Ede

Kruif, C. de

Ja

EDe

Bos, R,

Ja

Ede

Linde-Siereveld, R. van der

Nee

Lunteren

Broere, G.M.

Ja

Ede

Lub, J.

Ja

Ede

Buikema, H.

Nee Ede

Out, E

Ja

Ede

Cirkel, R.J.

Ja

Ede

Penning, L.A.

Ja

Ede

Dasselaar B. van

Ja

Ede

Pol, S. van de

Ja

Ede

Dijk, F. van

Ja

Ede

Prangsma, H.P.

Ja

Ede

Dijkman, R

Ja

Ede

Romein-Vroegindeweij, M.C.

App

Ede

Droffelaar, E.M.J. van

Ja

Ede

Schippers, T.J.

Ja

Ede

Elsink, R.

Ja

Ede

Schmale, C.W.A.

App

Ede

Folsche, B

Ja

Ede

Standaart, P.P.

Nee

Ede

Gaasbeek, A.H.

Ja

Ede

Tempelman, N.F.K.

Ja

Ede

Gaasbeek, G.J.

Ja

Ede

Timmer, B

Nee

Geensen A.

Ja

Ede

Veld, T. van 't

App

Ede

Goedhart, A.W.

Ja

Ede

Veldhuizen G.van

Nee

Barneveld

Griffioen, P.A.

Ja

Ede

Verschuur, L.

Ja

Ede

Hartgers, A.M.C.

Nee Apeldoorn

Versteeg, J.

Ja

Ede

Hendriks, G.

Ja

Weijland, J.

Ja

Ede

Hilgers, B.

Nee Ede

Zeeuw, J.

App

Ede
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