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                                                                                       Buurt Ede-Veldhuizen 

Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede – Veldhuizen 2015                    

Verslag van de jaarlijkse Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen                              
Gehouden op donderdag 17 september 2015  -  Aanvang 10.00 uur 

Locatie: Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede 

 
Aanwezig namens het buurtbestuur: Geen Broere (Buurtrichter) Roel Cirkel, Ruud Dijkman, Gijs Jansen, 
Hetty ten Klooster(buurtmeesters) Alan Geensen (Buurtschrijver)en Benny van Dasselaar (Buurtscheuter) 
 
1. Opening en mededelingen: 

Buurtrichter Geen Broere opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de 
Buurtspraak 2015. Hij roemt de prachtige locatie – de Edesche Concertzaal – met als pronkstuk in het 
decor de Bösendorfer Imperial concertvleugel. Daarnaast heet hij in het bijzonder wethouder(cultuur) 
Johan Weijland welkom die ook dit jaar weer aanwezig is. 
 
Voor de goede orde stelt de Buurtrichter het Buurtbestuur aan de aanwezigen voor.  

 
v.l.n.r. Alan Geensen, Benny van Dasselaar, Gijs Jansen, Roe Cirkel, Hetty ten Klooster, Ruud Dijkman. 
 

Door ziekte melden zich vandaag helaas 2 ingeplande sprekers af, t.w. Charlotte Peen, archeoloog bij 
de Gemeente Ede en de heer Brand Timmer, vertegenwoordiger natuur van het Rijksvastgoedbedrijf 
(voorheen Defensie)  
 
Na deze mededelingen vraagt Ruud Dijkman, Buurtmeester voor Ede, het woord en deze richt zich tot 
de Buurtrichter. Zoals in de Buurtspraak van vorig jaar vermeld ontbrak het de Buurtrichter aan een 
hamer om de vergaderingen mee te openen en te sluiten. Ruud Dijkman heeft uit een 20-jaar oude 
Prunus stronk een prachtige “richtershamer” gemaakt in een bijbehorende cassette en overhandigt 
deze aan de Buurtrichter. Deze is blij verrast met het mooie cadeau en dankt de heer Dijkman van 
harte voor dit mooie werkstuk. Hierna vervolgt hij de Buurtspraak met het geven van een eerste 
hamerklap.  
 

       
 
Er zullen deze Buurtspraak een aantal stemmingen plaatsvinden. De Buurtrichter herinnert de 
aanwezigen eraan dat alleen geërfden stemrecht hebben. 
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2. Verslag Buurtspraak 18-09-2014:  
Alle relevante documenten zijn voor de Buurtspraak gepubliceerd op de gemeentelijke website. Ook 
liggen een aantal exemplaren bij de ingang van de zaal. 
De Buurtrichter vraagt de aanwezigen of er nog opmerkingen zijn over het verslag. 
* Een eerste opmerking komt van hem zelf nl. de vermelding dat de klokken voor de Buurtspraak  
  geluid zijn is fout – door omstandigheden (werkzaamheden toren) is dat in 2014 niet gebeurd. 
* Blz. 3: Jos Penning merkt op dat het sponsorbord bij de schaapskudde waarop ook de Buurt vermeld  
  staat niet op de juiste plaats hangt. De Buurtrichter zal dit komend weekeinde nog nakijken. 
* Bert Folsche meent dat niet alle aanwezige geërfden op de presentielijst vermeld staan. Ook dit zal  
  de Buurtrichter pogen na te gaan. 
Daar er verder geen opmerkingen/aanvullingen uit de zaal komen stelt de Buurtrichter het verslag 
definitief vast. 

 
3. Toelichting op de voortgang onderwerpen Buurtspraak 2014:   

* De plaquette van de Buurt hangt in het gemeentehuis, maar er is nog geen officiële onthulling  
  geweest. Vraag aan de aanwezige wethouder: kunt u hier iets aan doen? 
* Vluchtoord Ede: de expositie wordt heden middag geopend. De aanwezigen worden van harte  
  uitgenodigd deze expositie te bezoeken.(tot zondag 20 juli 2015) 
* Natuuropschoondagen: Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van schoolkinderen  
  tijdens de Natuuropschoondag  op 25 september a.s.  
* Begroeiing langs de N224: is afgelopen jaar door het Rijksvastgoedbedrijf  aangepakt.  
  Echter recent heeft men geconstateerd dat de begroeiing al weer snel te hoog wordt. 
 

3. Toelichting op de voortgang onderwerpen Buurtspraak 2014: (vervolg)  
* Aan de uitnodiging van het Vastgoedbedrijf vorige Buurtspraak om een ‘rondje’ Noord   Veluwe te  
  organiseren is nog geen gevolg gegeven. Misschien komend jaar? 
* Als beloofd overhandigd de oud Buurtrichter Folsche een fles brandewijn aan de Buurtscheuter  
  als dank voor de aan hem verleende hulp tijdens het verwerken van het   aangekochte hout. 
* Op de aangekondigde verhuizing van het HME volgt een vraag of al bekend is waar het gevestigd zal  
  worden (hopelijk in meer dan een bergkast..!) Nieuwe locatie is nog niet bekend. 

 
4. Mededelingen / ingekomen– en uitgaande stukken: 

* Ingekomen- en uitgaande stukken: geen. 
* Presentielijst: Verzoek aan de aanwezigen om de lijsten te tekenen.  
* Klokken: dit jaar zijn de klokken weer geluid en het luiden is zelfs als onderdeel van  het ‘verhaal  
  van de Buurt’ door Radio Gelderland uitgezonden. 
* Aankondiging Buurtspraak: Conform het regelement zijn er persberichten over de   Buurtspraak  
  ingestuurd naar alle (lokale) kranten en media. Ca. 180 geërfden zijn   rechtstreeks via de mail   
  uitgenodigd en de oproep is op de gemeentelijke website geplaatst. 
* Watertappunt Bospoort: Het initiatief ligt nu bij de bewoners en ondernemers om met voorstellen  
   naar de gemeente te gaan. 
* Sponsoring: * Nando Eskes/ Edese Concertzaal heeft in overleg met de  
   eigenaar/verhuurder Berry Peereboom het gebruik van deze locatie mogelijk  
   gemaakt. Bij deze gelegenheid worden Nando Eskes bloemen overhandigd ter  
   gelegenheid van   zijn 10 jarig bedrijfsjubileum (dagjeweg.nl)   
* Slijterij Borg voor de traditionele   brandewijn.  
* Bloembinderij Roel voor het bloemwerk op het podium  
* Gemeente   Archief Ede voor het bijhouden van webpagina van de buurt op  
  de gemeente site en het drukwerk voor deze buurtspraak. 
* Immaterieel Erfgoed: het Bestuur heeft het initiatief genomen om de Buurtspraak voor te dragen  
  voor opname in de lijst Immaterieel Erfgoed. U zult over de voortgang op de hoogte gehouden \ 
  worden. 
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5. Verslag van de Buurtactiviteiten 2014/2015: 
Er zal ook dit jaar weer een (jaar)verslag worden gemaakt – hierin zullen alle activiteiten van de Buurt 
te lezen zijn. Enkele activiteiten in vogelvlucht zijn:                                                           (Bijlage 1) 
- Netwerken , presentaties, lezingen, exposities  
- Samenwerking met HME, de VOE en het Gemeente archief 
- Omroep Gelderland – “een wagen vol verhalen”, Omroep Ede en TV Vlaanderen in  
- Het programma “Pottenkijkers” 
- Bezoek aan de schaapskudde en de adoptie van ons 2e lam:  Unico de 2e,  
- Vluchtoord Ede. 
- Bezwaar tegen plannen voor het bouwen van een nieuwe trouwzaal in het Stadspark. 
- De correctie van de verkeerde naamgeving van de Hunnenberg op kadastrale kaarten. 
- Het Erfgoed project Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin. 
- Overleg inzake de leerlijn Erfgoededucatie voor het primair onderwijs.  
- Het project mEdemaken.  
- Overleg en samenwerking om te komen tot de oprichting van een Erfgoedcentrum met  
      inachtneming van de positie van de Buurt hierin. 

 
6. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur: 

Dit jaar zijn er geen mutaties. Pas in 2018 is de termijn van de Buurtrichter verlopen. 
Het Bestuur heeft uw goedkeuring om tussentijds kandidaten voor ‘ondersteunende functies’ aan te 
stellen. 

 
7. Toelichting Financieel verslag 2014/2015 door adm. Buurtmeester Roel Cirkel:               (Bijlage 2) 

Het Financieel jaarverslag wordt door de Buurtmeester toegelicht. Een aanwezige vraagt of er al 
meerdere donateurs zijn. De Buurtmeester merkt op dat ze zeer welkom zijn en vermeldt dat de Buurt 
een ANBI status  - voordelig voor de donateur dus. 
Als er verder geen vragen zijn dankt de Buurtrichter de Adm. Buurtmeester voor zijn werkzaamheden.   
 

 
7a. Verslag van de kascommissie door Jaap Zeeuw en Filip van Dijk:   

Wegens ziekte van Filip voert Jaap het woord: zij hebben de financiële 
verslaglegging grondig onderzocht en hebben geen onregelmatigheden 
geconstateerd. Zij adviseren de vergadering de Adm. Buurtmeester te 
dechargeren voor het door hem gevoerde financiële beleid. 
De Buurtrichter dankt de heren van de kascommissie en vraagt de 
vergadering het advies op te volgen. De Adm./ Buurtmeester wordt 
gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  

 
7b. Benoeming kascommissie 2015/2016: 

Voor geërfde Jaap Zeeuw is de termijn van 2 jaar verlopen. De Buurtrichter dankt hem voor zijn 
verleende dienst. Op de vraag wie van de aanwezigen de komende 2 jaar als kascommissielid wil 
aansluiten meldt de heer Remko Bos zich. Hij wordt door de buurtrichter verwelkomd als nieuw lid van 
de kascommissie. 

 
8. Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen door Buurtscheuter Benny van Dasselaar: 

Met als achtergrond een paar relevante foto’s die op het scherm geprojecteerd worden  doet de 
Buurtscheuter de aanwezigen het uitgebreide verslag van wat er zoal met- en rondom het Buurtbos is 
voorgevallen. Onderwerpen als houtkap en toekomstige kap van loofhout en het plan dit aan de 
geërfden te verkopen. Hij stelt voor om in zomer met de geërfden een opschoondag van het Buurtbos te 
organiseren. De heer Bert Folsche attendeert de Buurtscheuter op de Japanse duizendknoop die  langs 
de Woutersweg groeit. (dit seizoen overigens minder dan anderen.) een andere aanwezige informeert 
naar het voorkomende wild waar het jachtgenot voor is verpacht. Dit zijn konijnen en reeën. In de 
buurt lopen nogal wat hazen.  
- Voor het volledige verslag van de Buurtscheuter zie bijlage. (Bijlage 3) 

 
De Buurtrichter dankt de Buurtscheuter hartelijk voor zijn bijdrage. Hij gaat nog even in op het 
informele verzoek wat bij de Gemeente ligt om tot een grondruil te komen om zo het Buurtbos weer 
binnen het eigen gebied van de Buurt te kunnen krijgen. 
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De vraag of het Bestuur de onderhandelingen met de Gemeente over deze grondruil voort mag zetten 
wordt bij de aanwezigen in stemming gebracht.  
- Een grote meerderheid is akkoord met het doorzetten van deze onderhandelingen.  
De wethouder geeft aan zich gezien zijn positie in deze te hebben onthouden van een stem als geërfde. 

 
9. Toelichting Edese Schaapskudde door Gijs van Veldhuizen, voorzitter: 

Met de schapen en de herders gaat het (weer) goed. Op het personele vlak zijn er wel at mutaties 
geweest: de penningmeester Ton Weijdeman vertrekt – hiervoor wordt naarstig naar een opvolger 
gezocht. Ook Jan Lub, heeft afscheid genomen. De samenwerking met Gemeente, Defensie, de 
Provincie en Natuurmonumenten gaat goed. 
In de 2 kuddes van samen 425 ooien zijn 473 lammeren geboren. Intussen is er al door geselecteerd en 
lopen de rammen weer bij de ooien in de nieuwe kudde.   

 
De Scheerdersdagen zijn goed bezocht – een leuke traditie met afgelopen jaar voor het eerst het diner 
(144 personen) in de nieuwe kooi. Dit zal de komende keer ook zo georganiseerd gaan worden. Het dak 
van de oude kooi is opgeknapt en ook het fietspad is verbeterd. Het klimaat in de nieuwe kooi is beter 
en ook de werkzaamheden gaan er makkelijker/efficiënter  dan in de andere kooi. De schaapskuddes 
hebben veel aandacht van voorbijgangers (bewoners en toeristen) . Natuurmonumenten geeft aan waar 
en hoelang op een bepaalde plaats gegraasd moet worden. Op deze wijze zorgen ze voor een goed 
natuurbeheer.  Het beleid van de organisatie is om iets commerciëler te worden om niet alleen maar 
van subsidies en giften afhankelijk te zijn. Dit door het opzetten van sponsortrajecten, entree te gaan 
heffen voor het traditionele diner en de adoptie van lammeren te stimuleren. 
 
Deze opmerking kwam ook van een van de geconcentreerd luisterende aanwezigen. 
Een andere vraag was waarom er bij herder Henk meer meerlingen geboren waren. Dit schijnt het 
resultaat te zijn van een proef om uitsluitend de minder jonge ooien te laten dekken. Dit geeft de 
jonge ooien iets meer de gelegenheid zich te ontwikkelen tot en sterke volwassene.  
Gijs van Veldhuizen beëindigd hiermee zijn verslag waarna de Buurtrichter hem van harte dankt voor 
zijn betoog. 

 
Aansluitend geeft de Buurtrichter aan dat het bestuur in het kader van gezamenlijke promotie en 
publiciteit voorstelt een 5-jarig adoptie overeenkomst aan te gaan met de Edese Schaapskudde.  
Dit voor één schaap per jaar à € 150,00 per keer. 
- Het voorstel in stemming gebracht en de aanwezigen nemen het voorstel unaniem aan. 

   
10. Stand van zaken rond de heidevelden: 

Zoals bij de opening van de bijeenkomst vermeld heeft de spreker voor dit onderwerp , de heer Brand 
Timmer zich wegens ziekte afgemeld. Belangrijke vraag die hem vooraf gesteld was is vergroening van 
o.a. het gebied rond de Drieberg en de toename van Sporkehout op een groot deel van de Eder heide. 
We hopen hier op een later moment de antwoorden op te kunnen krijgen. 

 
11. Erfgoedproject ‘Kazerne Ede: Een afscheid en een nieuw begin’/ Wildwal: 

De overdracht van delen van haar grondgebied aan defensie door de Buurt heeft er toe geleid dat 
defensie in Ede is gebleven en dit heeft weer grote invloed op het huidige Ede als stad gehad. De 
diverse akten waarin deze gebiedsoverdracht moeten zijn terug te vinden zijn (nog) niet terecht. 
Buurtmeester Dijkman heeft nu contact gezocht met de notaris die mogelijk nog stukken in zijn archief 
kan terugvinden. Een uitgebreide toelichting over dit project door Charlotte Peen als project 
coördinator zal bij dit verslag worden gevoegd.                                                              (Bijlage 4) 
 

Door de afwezigheid van mevrouw Charlotte Peen van de afdeling archeologie van de gemeente beperkt 
de Buurtrichter zich tot het vermelden dat de wildwal tussen Lunteren en Wageningen de langste van 
Nederland is en verder onderzoek verdient. 
De gemeente heeft het Buurtbestuur verzocht om het overleg en onderzoek naar de loop van de wildwal 
te verbinden  aan de Buurtspraak. Een toelichting over dit onderwerp van Charlotte Peen (archeoloog) 
zal bij dit verslag worden gevoegd.                                                                                 (Bijlage 5) 
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De heer J.Lub vraagt zich af of er vanuit de gemeente een taakstelling is geformuleerd en of er een 
vergoeding voor is afgesproken. De heer W. van den Brand vraagt zich af of er dan ook contact moet 
worden opgenomen met Lunteren en Wageningen en wie dit dan gaat doen. Wie gaat optreden als 
coördinator van dit project? De heer R. Bos  vraagt zich af wat het voordeel is om dit op te pakken, 
waarop de Buurtrichter antwoord dat dit onderzoek het verleden en het heden koppelt 
 

Via een stemming vraagt de Buurtrichter of de Buurt instemt met de bemoeienis van het Buurtbestuur 
met het onderzoek naar de Wildwal en hierover in nader overleg te treden met de Gemeente.  
- De meerderheid van de aanwezige geërfden stemmen in, met dien verstande dat 3 geërfden een  
  duidelijke voorkeur uitspraken dat de Gemeente dit maar zou moeten oppakken. 
 

12. Buurtrichter Unico van Wassenaer, diplomaat en componist: 
Unico van Wassenaer was Buurtrichter van de Buurt in de periode 1747/1766. In het komende Buurtjaar 
is het dan ook 250 jaar geleden dat hij is overleden. Reden voor het bestuur om reeds nu stil te staan 
bij dit feit. Edenaar en musicoloog Jan Willem van Ree is bereidt gevonden voor een korte lezing over 
het muzikale gedeelte van zijn leven. De heer Jan Willem van Ree neemt de aanwezigen mee in het 
leven van Unico van Wassenaer. De tekst van zijn lezing is als bijlage bij dit verslag gevoegd. (Bijlage 6) 

 

13 Rondvraag en discussie: 
De Buurtrichter vraagt de aanwezigen of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. 
Hier wordt verder geen gebruik van gemaakt. 

 

14. Afsluiting Buurtspraak: 
De Buurtrichter dankt de aanwezigen voor hun komst en dankt met name de sprekers van vandaag en 
Nando Eskes en zijn mensen van de Edesche Concertzaal voor hun medewerking. Een speciaal woord 
van dank gaat ook uit naar Dennis en Ina Lam voor het luiden van de kerkklokken en natuurlijk naar 
onze eigen gastvrouwen die de aanwezigen zo goed voorzien hebben van koffie en de traditionele 
brandewijn. 
De Buurtrichter herinnert de aanwezigen aan de mogelijkheid in te schrijven voor de aankoop van hout 
uit eigen Buurtbos en nodigt hen uit nog even na te blijven praten in de foyer. 
 

De volgende Buurtspraak is op 15 september 2016 
 
 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld, Ede 15 september 2016 

Ondertekening  

Buurtrichter G.M. Broere   Buurtschrijver A. Geensen 

 

  

 

Bijlagen verslag: 
- Presentielijst Buurtspraak 17-09-2015   
  Als afzonderlijke documenten:            
- Bijlage 1: Jaarverslag Buurt Ede-Veldhuizen 2014/2015,   
- Bijlage 2: Financieel jaarverslag 2014/2015 – R. Cirkel,   
- Bijlage 3: Verslag beheer Buurtbos – B. van Dasselaar  
- Bijlage 4: Erfgoedproject : “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin” – Charlotte Peen  
- Bijlage 5: De Wildwal  - Charlotte Peen   
- Bijlage 6: Unico van Wassenaer, diplomaat en componist – Jan Willem van Ree 
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* Foto’s in dit verslag: André Hartgers 
 

Bijlage: 
 
Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 17 september 2015 
(om privacy reden vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur)  

Aarsen, J.  Ja 

 
Klooster, A. ten  Ja 

Achterberg, M.G, Nee 

 
> Klooster, V. ten - 

Blaauw-de Wit, H.A. Ja 
 

Klooster, H.B.ten  Ja 

Boer, A. Ja 

 
Knaap, C. van der Nee 

Boggende-Dorresteijn, G. den   
 

Kremers, R. Ja 

Bos, G.J, Nee 
 

Krook, M App 

Bos, R. Ja 
 

Linde-Siereveld, R. van der  Nee 

Brandt, W. van der  Ja 
 

Lub, J. Ja 

Breedveld, H. Ja 
 

Meindersma, E Ja 

Broere, G.M.  Ja 
 

Mieghem, W.A. van Nee 

> Broere-Maas, L. - 
 

Noorlander, T. Nee 

Cirkel, R.J.  Ja 
 

Penning, L.A. Ja 

> Cirkel-Boef, J - 
 

Penning, J. Ja 

Dasselaar B. van Ja 
 

Pol, S. van de Ja 

Davans-Borgers, C.W. Ja 

 
Romein-Vroegindeweij, M.C. App 

Dijkman, R Ja 
 

Santing, G. Nee 

Elsink, R. Ja 

 
Schmale, C.W.A. App 

Folsche, B  Ja 
 

Smit, J Nee 

Folsche, G.H. Ja 

 
Smit, P. Ja 

Gaasbeek, A.H. Ja 

 
Swagerman, J. Nee 

Gaasbeek, G.J. Ja 

 
Tempelman, M.J. Ja 

Geensen A. Ja 

 
Tempelman, N.F.K. Ja 

Goor, J. van de Nee 
 

Teunissen, F. Ja 

Griffioen, P.A.  Ja 
 

Tiemens, A.H. Ja 

Groenestein, E App 

 
Veldhuizen G. van Nee 

Hartgers, A.M.C.  Nee 
 

Verbaan, W. Ja 

> Hartgers-Gerritsen, M. - 
 

Verschuur, L. Ja 

Hazeleger, R. App 
 

Versteeg, J.  Ja 

Hendriks, G. Ja 
 

Weijland, J. Ja 

Huijstee, H.L.M. v.  Ja 
 

Zeeuw, J. App 

Jansen, G.J.M.  Ja 

 
    

Jellema, M. Ja 

 
    

 


