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Nieuwsbrief  

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over 

zaken aangaande de Buurt. Na onze beide 

Buurtspraken in september is het even stil 

geweest rondom de Buurt. Maar als bestuur zitten 

wij uiteraard niet stil. Van diverse activiteiten 

hebben wij op onze Facebookpagina “Buurt Ede 

en Veldhuizen” al verslag gedaan. Toch 

informeren wij u ook hier graag over een aantal 

zaken. 

Buurtspraak 2019 

Graag blikken wij nog even terug op deze 315e 

Buurtspraak sinds 1596. Naast de standaard 

agendapunten op basis van het beheer door het 

Buurtbestuur stonden er ook andere belangrijke 

zaken en nieuwe ontwikkelingen op de agenda. 

Wij stonden stil bij het vertrek van Buurtschijver 

Patty Gongrijp en administrerend Buurtmeester 

Roel Cirkel. In zijn functie konden wij Ed van 

Remmen benoemen.  

 

 
Buurtspraak 2019 Edesche Concertzaal                           foto B. Vos 

 

In het kader van “Vrede en Vrijheid” werd door 

Evert v.d. Weerd een korte lezing geven over het 

bombardement op Ede op zondag 17 september 

1944. Burgemeester René Verhulst benadrukte in 

zijn speech het belang van het burgerinitiatief bij 

onze Natuur door de Buurt en gaf Wim Kuster als 

beleidsadviseur Natuur en Landschap van de  

 

gemeente Ede aanvullend een korte toelichting 

op het belang van het project Levend Landschap 

in de samenleving. Het beheer van de heide werd 

toegelicht door een vertegenwoordiger van het 

Rijksvastgoedbedrijf en de voorzitter van de 

Edese Schaapskudden benadrukte het belang van 

de schaapskudden op de Eder- en Ginkelse Heide.  

Met een groot aantal aanwezigen kunnen we 

terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. 

 

Buitengewone Buurtspraak Cultura        

Deze avond stond in het teken van de bijschrijving 

van de Buurt op de Nederlandse UNESCO lijst 

Immaterieel Erfgoed. Het werd een bijzondere 

avond waarvoor veel belangstelling bestond. In 

aanwezigheid van o.a. burgemeester René 

Verhulst en wethouder Hester Veltkamp bracht 

onze stadsdichter Larissa Verhoeff een speciaal 

voor de Buurt geschreven gedicht “Laat de 

klokken luiden” ten gehore. Daarnaast was er 

muzikale omlijsting door Roelina Schouten, 

harpiste en assistent schaapherder op de Eder 

Heide. Tevens werd het officiële certificaat voor 

de Buurt als erkenning Immaterieel Erfgoed 

ondertekend.  Een fotorapportage ven deze 

Buurtspraak vind u binnenkort op onze website. 

 

 



 

Buurtvlag  
Tijdens de Buitengewone Buurtspraak werd een 
speciale “Buurtvlag” geïntroduceerd. Deze werd 
door de Buurtrichter aangeboden aan de 
Burgemeester. Deze kan dan voortaan op de 
derde donderdag van september, als de jaarlijkse 
Buurtspraak wordt gehouden, op het stadhuis te 
worden gehesen.  
 

 
Aanbieden Buurtvlag                                        foto E.Nieuwstraten 
 

Buurtvlag bestellen? 
Na afloop was er vraag naar deze vlag door andere 
aanwezigen. Inmiddels is het dan ook mogelijk 
deze te bestellen in twee uitvoeringen:                
“mastvlag”(175x100) en “stokvlag” (100x70).  
> Meer informatie vind u op de website. 
 

Internationaal Immaterieel Erfgoed   
Medio vorig jaar hebben wij, naar aanleiding van 

een bericht van het Kenniscentrum Immaterieel 

Erfgoed de Buurtspraak aangemeld voor opname 

op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel 

Erfgoed. De Buurtspraak, uniek in Nederland, en 

vergelijkbaar met internationale Commons heeft 

ook internationaal raakvlakken met vergelijkbare 

instituten. En……. dat had gevolgen: 

 

De minister van Cultuur, mevr. I.v.Engelshoven 

heeft aan de Tweede Kamer, op voordracht van 

de Raad voor Cultuur, een aantal partijen 

voorgedragen tot bijschrijving op de 

Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed. 

In het advies van de Raad voor Cultuur is een 

uitgebreide toelichting opgesteld voor de 

nominatie van de Buurtspraak. In haar brief aan 

de Tweede Kamer noemt de minister voor 

toekomstige nominaties (na 2021) in de categorie 

"Rituelen en Gebruiken" de Buurtspraak van de 

Buurt Ede en Veldhuizen.  

 

De brief van de minister alsmede de voordracht        

brief van de Raad voor Cultuur staan ter 

informatie op onze website in de rubriek 

“Laatste nieuwsberichten”. 

Ambassadeur Levend Landschap 
Op de Buurtspraak 2019 hebben de geërfden zich 
positief uitgesproken over het ambassadeurschap 
Levend landschap door de Buurt. Dit in het kader 
van “burgerparticipatie”, de oudste vorm van 
gezamenlijk ondernemen als basis van de buurten 
vroeger. Naar aanleiding van dit besluit hebben 
wij dan ook een aantal stappen gezet in de 
betrokeenheid bij het Leven Landschap project 
voor Ede-dorp en Veldhuizen, het historische 
gebied van onze Buurt.   
         

Natuurwerkgroep Bos & Heide 
In de afgelopen maanden zijn wij intensief bezig 
geweest met het opzetten van een 
Natuurwerkgroep Bos & Heide. De groep 
vrijwilligers is inmiddels medio januari geheel 
zelfstandig van start gegaan met werkzaamheden 
op de houtwallen tussen de Eder Heide en de 
Ginkel. 
  
> Wilt u ook meewerken aan dit project met  
   enthousiaste groep?  Wij horen het graag.  

 

 
Bos & Heide groep op de Houtwal                              foto G.Broere 
 

Levend Landschap 
Eind februari a.s. wordt een start gemaakt met 
een informatie- en wervingscampagne Levend 
Landschap Ede (dorp) en Veldhuizen. Bij dit 
project worden inwoners (geërfden) betrokken 
bij hun woon- en leefomgeving om op basis van 
eigen ideeën projecten te kunnen opstarten en 
uitvoeren. Over dit project vind u meer 
informatie lezen in de lokale media en onze 
website.                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Natuuropschoondag 
De organisatie van de Natuuropschoondag voor 
basisschoolleerlingen hebben wij bij het initiatief 
Levend Landschap onder gebracht. Op 11 oktober 
jl. werd deze op de Eder Heide wederom met 
groot succes georganiseerd. Ruim 500 kinderen 
deden mee aan deze dag en gezamenlijk hebben 
zij ruim 20 ton opschot verwijderd.  
 

 
Natuuropschoondag 2019                                              foto M.Cino 

 
Bij de organisatie van dit evenement werken wij 
nauw samen met St. Landschapsbeheer en  Natuur 
en Landschap, gemeente Ede en het Bosbedrijf. 
Daarnaast werden wij ondersteund door o.a. de 
IVN, Brandweer Ede, de herder van de Edese 
Schaapskudde en de Midwinterhoornclub “de 
Dijkbloazers”.  
 

 
Edese brandweer bij Natuuropschoondag                   foto G.Broere 
 

Natuureducatie Natuuropschoondag 
Voor de deelnemende scholen werd in nauwe 
samenwerking met het IVN een educatiepakket 
ontwikkeld. Dit pakket bestaande uit een lesbrief 
en een instructievideo werd ter voorbereiding op 
de Natuuropschoondag bij de scholen 
geïntroduceerd.  
 

Ondersteuning bestuur 

Meer aandacht voor en inzet door de Buurt 

vraagt ook om meer en bredere ondersteuning 

bij beheer en activiteiten van de Buurt. Daarom 

doen wij ook een beroep op u, onze geërfden, 

om het bestuur te ondersteunen bij de 

uitvoering van diverse taken en projecten.  

> Wij horen het graag van u! 

Midwinterhoorn  
De Dijkbloazers uit Lunteren hadden tijdens de 
Natuuropschoondag aangeboden voor de school 
die als eerste een “geschikte” Berkenstam zou 
brengen bij hun stand hiervan een 
Midwinterhoorn te maken. De ESV (Edese 
Schoolvereniging) werd de gelukkige winnaar.  
 

 
Aanbieden MIdwintehoorn ESV                                   foto G.Broere 

 
In december hebben samen met de Dijkbloaers de 
hoorn aangeboden aan de leerlingen. Met veel 
enthousiasme werd er gelijk geoefend. Als 
blijvende herinnering werd op de hoorn een 
plaatje met inscriptie aangebracht.                        
 
De kracht van ZIJ 

Dit was de titel en een tentoonstelling die op 2 

oktober werd geopend in Cultura Erfgoed. In deze 

tentoonstelling was ook aandacht voor Maria 

Cornelia van Wassenaer-Obdam. Zij was van 1816 

tot 1850 onze eerste, en tot op heden enige, 

vrouwelijke Buurtrichter. Naast Buurtrichter 

maakte zij als hofdame deel uit van het gevolg 

van koningin Anna Pouwlona de echtgenote van 

koning Willem II. Met haar reisde Maria ook naar 

Sint-Petersburg. De tentoonstelling werd geopend 

door onze oud Buurtmeester en erelid van de VOE  

mevrouw Hetty Blaauw-de Wit. Als u nu een 

bezoek brengt aan Cultura Erfgoed vind u de 

beeltenis van Maria Cornelia terug op één van de 

pilaren. 

 
Hetty Blaauw bij Maria Cornelia v.Wassenaer              foto G.Broere 



 

Historische waterpomp(en) centrum Ede 

Op verzoek van wethouder Vreugdenhil werd in 

2018 samen met de Vereniging Oud Ede en Ria 

Maliepaard een overleg opgestart over dit 

onderwerp. Dit in het kader van de herinrichting 

Grotestraat als onderdeel van het programma 

Levendig Centrum. Het (teleurstellend) resultaat 

was de plaatsing van een “Historiserend” 

watertappunt bij het Oude Kerkplein. Inmiddels 

loopt er een nieuw overleg over de vraag of het 

toch niet anders kan. Wordt vervolgt! 

 

Cultura Erfgoed 

Op 2 november 2019 werd de 2e editie van de 

“Open dag Cultura Erfgoed” georganiseerd. Ook 

de Buurt was één van de partijen die aanwezig 

was om het historisch verhaal van de Buurt te 

vertellen. Tijdens deze dag gaf de Buurtrichter 

een PowerPoint presentatie om het verhaal van 

de Buurt met beelden te onderbouwen. Deze 

presentatie werd goed bezocht. Op 18 november 

heeft de Buurtrichter deze presentatie op 

verzoek nogmaals gegeven voor de bewoners van 

de (nieuwe) appartementen Elias Beekman. 

 

 
Buurtmeester R. Dijkman bij Cultura Erfgoed             foto G.Broere 

 

Wist u dat! 

Reeds in 1360 werd in de “Tynsrollen”  

geschreven over de samenwerking tussen Ede-

dorp en de Buurschap Velthuyzen. Dit jaar dus 

precies 660 jaar geleden. In 1832 was “de Buurt 

van Ede” bij de invoering van het Kadaster met 

ruim 1128 hectare bezit aan “Woeste gronden” 

(de ongecultiveerde gronden) nog de grootste  >> 

 

 

grondeigenaar in de kadastrale sectie “Ede”. Dit 

ondanks het feit, dat met de komst van de  

Markewet begin 19e eeuw, deze woeste gronden 

moesten worden gedeeld en/of geëigend. Bij de 

Buurt Ede en Veldhuizen duurde dat nog héél 

lang. Tot  aan 1900 toen het grootste nog 

resterende deel van het bezit, de heidevelden 

rond Ede werden verkocht aan het ministerie van 

Oorlog. Nu heeft de Buurt als gemeenschappelijk 

bezit van de geërfden nog “slechts” 2,6 hectare 

(productie)bos en de erfrechten op de 

heidevelden rond Ede. Dit bezit vormt mede het 

bestaansrecht van de huidige Buurt. 

 

Amateurexpostie Kernhem 

Op verzoek van het bestuur van Huis Kerhem 

heeft de Buurtrichter dit jaar de Publieksprijs van 

de 26e jaarlijkse amateurexpostie Kernhem 

mogen uitreiken. De expositie had dit jaar de 

verbindende titel “Vrijheid”. Er werden door de 

bezoekers in totaal 1577 stemmen uitgebracht 

waarvan 153 op het winnende werk. Na een korte 

toelichting over de Buurt ging de Buurtrichter 

over tot de prijsuitreiking aan Rob Huizinga voor 

zijn werk “Vluchtelingen op een landweg”. Een 

kleurrijk schilderij met een magistraal stralende 

zon.  

 

   
Uitreiking Publieksprijs 2019                                 foto’s Inge Roos 

 

Bent u al donateur van de Buurt? 

Wij zijn een culturele ANBI met fiscale voordelen 

voor uw donatie! Onze bankrekening:  

NL11RABO0142041807 / Buurt Ede en Veldhuizen 
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