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     Concept Verslag         Buurt Ede en Veldhuizen 

315e Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen 

Gehouden op donderdag 19 september 2019  -  Aanvang 10.00 uur 

Locatie: Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede 

 
1. Opening door de Buurtrichter Geen Broere 
De Buurtrichter heet iedereen van harte welkom, op de Buurtspraak 2019 voor geërfden en 
belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Het doet goed te constateren dat er weer een 
goede opkomst is. Dit is de 315e Buurtspraak vanaf 1596. 
Door de Buurtrichter wordt er op gewezen dat er tijdens deze openbare bijeenkomst foto’s en 
opnamen gemaakt worden die mogelijk voor publicatie in documenten, de website van de Buurt 
en in openbare (sociale) media gebruikt zullen worden. 
 

 
 
Een bijzonder welkom wordt gericht tot burgemeester René Verhulst en wethouder van Cultuur 
Hester Veltman-Kamp, de vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf, de Edese 
Schaapskudden en de overige sprekers die later worden geïntroduceerd.  
 
Ook dit jaar staan er naast het verslag van het beheer en voorgang van de Buurt-activiteiten weer 
interessante onderwerpen in relatie met de de Buurt en haar historie op de agenda. Dit jaar zult u 
een historisch verhaal van onze hand op deze bijeenkomst missen, maar dat maken wij vanavond 
goed. 
 

1a.  Buurtbestuur 
De buurtrichter gaat over tot het voorstellen van het bestuur v.l.n.r.: 
- Benny van Dasselaar, Buurtscheuter  
- Roel Cirkel, administrerend Buurtmeester / Ede 
- Ruud Dijkman, Buurtmeester /Ede  
- Aad Wissink, Buurtmeester voor Ede  
Daarnaast, niet op de foto: Geen Broere Buurtrichter en 
toegevoegd aan het bestuur Filip van Dijk en Bert 
Verwoerd “webmeesters” 
 
 

1b.   Statutaire en overige mededelingen 

De oproep voor deze buurtspraak heeft conform artikel 6 van de het reglement via persberichten 
plaatsgevonden aan de lokale media zowel fysiek als digitaal. Ook is geplaatst op de website van 
de Buurt, op www.ede.nl en rechtstreeks per mail aan de geregistreerde geërfden. Daarmee heeft 
deze oproep conform het Buurtreglement plaats gevonden, zodat in de Buurtspraak ook 
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. De Buurtrichter geeft aan dat alleen de 
aanwezige officieel geërfden stemgerechtigd zijn voor het nemen van besluiten. 
 

http://www.ede.nl/
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1c. Buitengewone Buurtspraak 2019 

De Buurtrichter geeft aan dat deze 2e donderdag van september is een 
bijzonder in de geschiedenis van de Buurt want naast deze 315e Traditionele 
Buurtspraak is er vanavond de 50e Buitengewone Buurtspraak in de 
geschiedenis. Deze laatste in het kader van de bijschrijving van de Buurtspraak 
als Immaterieel Cultureel Erfgoed op de Nederlandse lijst van het UNESCO 
verdrag dar de Nederlandse regering in 2012 ondertekende.  
 
Hij citeert uit een interne notitie die hij omtrent de Buurtspraak als 
Immaterieel Erfgoed heeft geschreven om het bijzondere van de Buurtspraak 
te beschrijven: 
 

 “Min of meer verstopt in de archieven bevond zich een pareltje van historisch 
democratisch bestuur. Verstoft en bijna vergeten hebben wij dit naar voren gehaald 
als een "oude meester", men wist dat hij bestond maar waar hij was gebleven?  
Dit unieke instituut hebben wij weer naar boven gehaald, van het stof ontdaan, en 
naar de restaurateur gebracht om het op haar waarde te laten beoordelen.  
Tussen door hebben wij reeds met verve de vondst verkondigt aan de gemeenschap 
om ons heen. Met de uitslag van het onderzoeksteam bleek onze vondst een unieke 
community die brede aandacht verdient. Deze parel is nu al meer zichtbaar maar er 
ontbreekt nog iets in de beleving: brede erkenning van dit instituut” 

 

1b. Lezing Evert van de Weerd in het kader van “Vrede en Vrijheid” 

Afgelopen weekend gaf Evert van de Weerd in deze voormalige Noorderkerk een korte 
lezing over de bombardementen op Ede in 1944. Naar aanleiding hiervan heeft de 
Buurtrichter hem gevraagd om één onderdeel van deze lezing ook vandaag als “extra” 
onderdeel te willen verzorgen in het kader van 75 jaar “Vrede en Vrijheid”. Hierna 
geeft hij het woord een de heer van de Weerd. 
 
Hij verwijst naar de gebeurtenissen op zondag 17 september 1944 in de Noorderkerk, 
de winkel en woning van de fam. van de Weerd in die tijd naast de Kerk en de 
noodziekenhuizen in Hotel Buitenzorg en aan de Bergstraat. Waarna hij een overzicht 
geeft van het aantal gevallen bommen en slachtoffers als gevolg van het 
bommbardement op Ede die dag. 

De Buurtrichter bedankt de heer van de Weerd voor deze extra bijzondere bijdrage aan deze 
Buurtspraak.  
 

2.   Verslag Buurtspraak van 20 september 2018 
Deze documenten zijn voorafgaand aan deze Buurtspraak gepubliceerd op de webpagina van de 
Buurt onder de link Buurtspraak 2019. Van het conceptverslag van de Buurtspraak 2019 en 
bijlagen kon vooraf kennis worden genomen. Het verslag 2018 bestaat uit 9 pagina’s.  
De Buurtrichter vraagt de vergadering of er op/aanmerkingen of aanvullingen op het verslag zijn. 
Dit is niet aan de orde zodat het verslag, met dank aan Buurtschrijver Patty Gonggrijp, is 
goedgekeurd en definitief vastgesteld en wordt het door de Buurtrichter en schrijver 
ondertekend. Hierna overhandigd hij de speciale “Buurtpen” aan de vertrekkende schrijver. 
 

3.   Toelichting op de voortgang van de Buurtactiviteiten: 
Ook dit Buurtjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende onderwerpen ter 
hand genomen of afgewikkeld. Een korte toelichting op enkele onderwerpen; 

➢ Opname Buurtspraak als Immaterieel Erfgoed 
Dit sinds 2013 lopende project is inmiddels met resultaat afgehandeld. 

➢ Visie ontwikkeling Landgoed Kernhem 
Onze betrokkenheid ging ook in 2019 door hier ik later nog op in. 

➢ Visie ontwikkeling Gebiedsentree Ginkel 
Ook dit is een doorlopend project voor de komende jaren. 

➢ Buurtbrochure verspreiden via het notariaat 
Dit is gebeurd en loopt voor zover wij kunnen nagaan goed. 



Buurtspraak 19-09-2019 Pagina 3 
 

➢ Herstel “open heide structuur” / Levend Landschap 
Hierover later meer de eerste stappen zijn gezet in 2019 

➢ Overleg Rijksvastgoedbedrijf inz. heidebeheer 
Dit overleg hebben wij ook in 2019 weer geeffectueerd 

➢ Historie v.d. Buurtgeschiedenis en onderzoek naar historische grenzen v.d. Buurt(en). 
Deze onderwerpen zijn in 2019 opgepakt met diverse overleg rondes 

Deze en andere onderwerpen zullen nader worden beschreven in het Jaarverslag van de Buurt 
2018-2019 welk verslag op de website van de Buurt zal worden gepubliceerd. 
 

4.   Mededelingen / Ingekomen en Uitgaande stukken: 
Als eerste staat de Buurtrichter stil bij het overlijden de oud Buurtscheuter Gert Folsche op 20 
maart 2019. Gert beklede de functie 36 jaar en kwam hij tot op hoge leeftijd op de Buurtspraak. 
Samen met zijn grootvader, vader en later zijn dochter hebben zij ruim 110 jaar de zorggedragen 
voor ons Bosbezit. Tevens memoreert hij het overlijden van onze geërfden en trouwe bezoekers 
van de Buurtspraak Jan Aarsen en Gert Gaasbeek waarvan wij bericht ontvingen. 
  
- Ingekomen/Uitgaande stukken: 
Voor deze buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan. Via de mail hebben 
wij enkele meldingen van verhindering ontvangen. Daarnaast ontvingen wij via onze website 27 
meldingen van geërfden om in onze database te worden opgenomen. 
- Presentielijst:  
Als de presentielijst nog niet bij binnenkomst is ingevuld, dan het verzoek dat in de pauze alsnog 
te willen doen. Als ook uw mailadres wordt vermeld dan houden wij u op de hoogte van relevante 
activiteiten van de Buurt.   
>In het kader van de Privacywetgeving geeft de Buurtrichter aan dat wij deze gegevens 
uitsluitend gebruiken voor het registreren van geërfden en t.b.v. uitnodigingen  en mailberichten 
en uitsluitend voor eigen gebruik door de Buurt.                                                                
- Luiden klokken: 
Ook nu weer zijn door Dennis Lam volgens traditie de klokken va de Oude Kerk geluid ter 
oproeping van de geërfden voor de Buurtspraak.                          
-Sponsoring: 
Ook dit jaar hebben wij medewerking gekregen van een aantal bedrijven en instellingen: 
Nando Eskes / Edesche Concertzaal voor het beschikbaar stellen van de zaal, Bloembinderij Roel 
voor het podium bloemstuk en het gemeente archief Ede voor het drukwerk van de fysieke 
documenten voor deze Buurtspraak en het ondersteunen van al onze vragen!! 
 
6.    Verslag van de Buurtactiviteiten 2017/2018  

Het Buurtjaar telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast de Buurtspraak 6 reguliere 
bestuursvergaderingen één extra vergadering 125 andere activiteiten!!!!! 
Daarnaast: hoe deden ze dat toch vroeger? werden er in de mailbox van het bestuur honderden 
mails bezorgd en beantwoord! 
 
Met de activiteiten blijft het bestuur het verhaal van de Buurt en haar cultuurhistorische 
achtergrond op vele manieren onder de aandacht brengen. Bij punt 4 zijn er al een aantal 
genoemd. Het uitgebreide overzicht wordt opgenomen in het jaarverslag 2017/2018 dat 
binnenkort op de website van de Buurt wordt gepubliceerd. (Bijlage 2)  
 

Een aantal activiteiten uitgelicht: 
- Organisatie en coördinatie van de jaarlijkse Natuuropschoondag op de Eder Heide 
- Verkrijgen van de certificeren Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit staat deze avond op  

de agenda van de Buitengewone Buurtspraak 
- Betrokkenheid met vele andere partijen bij de Visieontwikkeling Landgoed Kernhem 
- Als bijdrage aan deze visie schreven wij als aanvulling een notitie voor Kalverkamp 3 
- Samenwerkingstraject St. Landschapsbeheer Gelderland in het kader van Levend landschap 

Ede dorp en veldhuizen. Dit staat later uitgebreid op de agenda. 
- Nader onderzoek naar de historische grenzen van de Buurt o.a. in overleg met de afdeling 

GEO/GIS van de gemeente Ede en kaarthistoricus Gerrit  
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Als aanvulling geeft de Buurtrichter nog een kort overzicht van vele andere activiteiten. Deze 
zullen de mede onderdeel zijn van het jaarverslag van de Buurt 2018-2019. 
 
6. Toelichting financieel verslag (adm. Buurtmeester Roel Cirkel) 
Van het financieel verslag 2017/2018 hebben de geërfden voorafgaand aan 
de Buurtspraak kennis kunnen nemen. Na een kort verslag van het 
financieel beheer licht de Administrerend Buurtmeester toe dat de Buurt 
geen leden heeft en derhalve mede afhankelijk is van donaties/giften. De 
Buurt staat geregistreerd als Culturele-ANBI instelling waardoor giften 
fiscaal voordelig uitwerken. Hij doet een oproep aan de geërfden de Buurt 
een warm hart toe te dragen. Uit de zaal komt de vraag naar de openomen 
€ 1.000,- ontvangen van de St. Idee in Uitvoering: Deze was bestemd voor 
de ontwikkeling en drukken van de folder “Buurt Ede en Veldhuizen”.  
Hierna geeft de Buurtrichter het woord aan de kascommissie. 
 

6a.  Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie, gevormd door de dames Wim Bruijnes en 
Arie de Leeuw, heeft de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd in 
het gevoede financiële beleid. Het bestuur wordt vervolgens 
door de kascommissie gedechargeerd voor het gevoerde 
beleid. Verder heeft de kascommissie voorgesteld om het 
boekjaar anders in te delen. De administrerend Buurtmeester 
geeft aan hier me al aan de slag te zijn gegaan.  
De Buurtrichter bedankt de kascommissie voor de uitvoering 

van de werkzaamheden. 
 
6b. Benoeming kascommissie 2018/2019   
Door het feit dat er voor het afgelopen jaar twee nieuwe leden als kascommissie zijn aangetreden 
moet er nu opnieuw een kascommissie worden benoemd. Arie de Leeuw is bereid deze taak ook 
voor het komende buurtjaar op zich te nemen. Als tweede kandidaat geeft Geërfde Johan 
Weijland aan deze rol te willen vervullen.   
 
7. Verslag beheer Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen (Buurtscheuter Benny van Dasselaar) 
 

Het verslag over het beheer van de Buurtbos werd voorafgaand van 
deze Buurtspraak ter kennisname op de website van de Buurt geplaatst. 
De Buurtscheuter geeft een korte toelichting op de door de Buurt 
vastgestelde beheerthema’s: 
- Onderhoud en instandhouding bos en financiën 
- Toezicht, vuilstort en handhaving 
- Jachtrechten 
Tevens informeert hij de aanwezigen over 
het verkrijgen van het certificaat 
“Gecertificeerd Natuurbeheer” en het 

plaatsen van nieuwe (vandalisme proof) informatieborden bij de beide 
ingangen van het Buurtbos via het “Larixlaantje” aan de Woutersweg 
en Barteweg 
  

8. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur / Overzicht functies 
Een jaarlijks terugkerend onderdeel op de Buurtspraak is de voorgang voor invulling van de 
diverse functies die het Buurtbestuur kent. 
- Buurtscheuter: Conform het rooster van aftreden is de functie van Buurtscheuter vacant. 

Reglementair draagt het bestuur een (her)benoeming voor. De huidige Buurtscheuter Benny van 
Dasselaar stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De Buurtrichter vraagt om stemming 
over deze herbenoeming. Gezien het grote aantal “voor stemmen” stelt hij vast dat deze 
herbenoeming is bevestigd. 
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- Buurtschrijver: Deze functie is in de loop van 2019 beschikbaar gekomen en is vacant. Op dit 
moment hebben wij nog geen NIEUWE kandidaat voor deze functie. Hierbij roep ik dan ook 
geïnteresseerden op zich bij ons te melden! 

- Adm. Buurtmeester: De huidige adm. Buurtmeester R. Cirkel heeft aangegeven met deze 
Buurtspraak  te willen stoppen. Voor deze functie heeft 
het bestuur in Ed van Remmen en nieuwe kandidaat 
gevonden. Het Buurtbestuur stelt hem graag voor ter 
benoeming op deze vacante functie. Alvorens te 
stemmen geeft de Buurtrichter Ed de gelegenheid 
zichzelf kort voor te stellen. Na stemming voor 
benoeming in deze functie stelt de Buurtichter dat ook 
deze met meerderheid van stemmen is vastgesteld.   

- Buurtmeester: De tijdens de afgelopen Buurtspraak ad interim benoemde Buurtmeester 
(Veldhuizen)  E. Hageman heeft aangegeven niet voor een definitieve benoeming te gaan i.v.m. 
zijn drukke werkzaamheden en het opzetten van een nieuw eigen bedrijf. Deze functie blijft 
vacant. 
 

Teneinde te voorzien in de vacante functies van Buurtmeester en Buurtschrijver en maar ook voor 
ondersteunende functies roept het buurtbestuur geërfden op kandidaten voor te dragen. Alleen 
met elkaar kunnen wij de slogan “Eeuwen oud maar nog altijd actueel” blijvend vorm geven. 
Na deze nadrukkelijke oproep staat de Buurtrichter stil bij het afscheid van de Administrerend 
Buurtmeester Roel Cirkel en Buurtschrijver Patty Gonggrijp.     
“Sinds 2007 maakte Roel als Administrerend Buurtmeester deel uit van het Buurtbestuur. Na een 
tussen jaar als interim tussen 2013/2014 werd hij in 2014 weer voor een nieuwe termijn 
benoemd. Roel heb ik leren kennen als betrokken maar vooral ook accuraat bij het beheer van de 
gelden van de Buurt. Ook voor mij als “groentje” bij de buurt en in Ede kon hij mij met regelmaat 
op weg helpen. Graag wil ik Roel dan ook namens het Buurtbestuur bedanken voor zijn inzet en 
diensten over de afgelopen 12 jaar”. Hierna biedt hij Roel een fles met boekenbon aan als blijk 
van waardering voor al die jaren inzet voor de Buurt. 
Ook Patty Gonggrijp heeft ons afgelopen jaar verlaten. In de korte tijd dat zij deze functie als 
Buurtschrijver bekleedde heeft zij toch een zinvolle bijdragen kunnen leveren bij het invullen van 
de functie als schrijver. Dus ook haar bedankt hij voor haar inzet en overhandigd haar naast een 
boeket bloemen als schrijver passend een pen met inscriptie “Buurt Ede en Veldhuizen”.  
 

   
 
Hierna kondigt de Buurtrichter een korte pauze waarin naast koffie en de thee, als van ouds de 
traditionele brandewijn met kandij geschonken. De Buurtrichter wijst nog even op de Buurtbus 
waarin tijdens de pauze donaties gedeponeerd kunnen worden. 
 

 
   

PAUZE 
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9. Introductie Buurt bij Natuur en Landschap “Samen sterker met natuur”  
De Buurtrichter introduceert dit onderwerp met een uitgebreide toelichting door achtergronden 
en doelstellingen van dit project te belichten waarna zowel burgemeester René Verhulst als Wim 
Kuster beleidsadviseur Natuur en Landschap van de gemeente Ede hierover iets zullen zeggen. 
Waarna in het volgende agendapunt tot besluitvorming kan worden overgegaan. 
 
Aanleiding en doel: Al geruime tijd (sinds 2013) participeert de Buurt in de Natuuropschoondag 
(NOD). Om hiermee verder te gaan en betrokken te zijn bij het project Levend Landschap als 
onderdeel van Natuur en Landschapsbeheer Ede dient het buurtbestuur dit ook voor te leggen op 
de Buurtspraak aan de geërfden van de Buurt. Dit om op de Buurtspraak voor deze vorm van 
burgerparticipatie, wat eigenlijk al eeuwen lang de basis is van de Buurt, besluitvorming te laten 
plaats vinden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Buurt als maatschappelijk berokken organisatie 
als een soort “ambassadeur” betrokken is bij projecten in het kader van Levend Landschap Ede-
dorp. Maar ook vanuit historisch perspectief zich kan inzetten voor het behoud en beheer van het 
cultuurlandschap rondom Ede. Ter voorbereiding van deze besluitvorming, als agendapunt op de 
Buurtspraak, heeft het Buurtstuur het verzoek gedaan aan Natuur en Landschap \\gemeente Ede 
en/of St. Landschapsbeheer Gelderland om in een voorafgaand agendapunt de achtergronden van 
het project Levend Landschap aan de geërfden en belangstellenden toe te lichten. 
 
Project Levend Landschap Ede: De gemeente Ede heeft in 2017, in samenwerking met Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland (SLG) de start gemaakt met het 
programma Levend Landschap. Levend Landschap is een dorpsproces en 
heeft als doel om de aanwezige lokale energie bij de inwoners, voor het 
uitvoeren van projecten en activiteiten ter versterking van de eigen 
leefomgeving, als een vorm van burgerparticipatie aan te jagen. Deze 
projecten en activiteiten betreffen in ieder geval de thema’s recreatie, 

ecologie, erfgoed en het groene landschap. Belangrijk resultaat, naast concrete uitvoering, is ook 
dat er een groep bewoners opstaat die inzet levert om de uitvoering van de projecten in hun 
eigen leefomgeving op te pakken.  
  
Levend Landschap en de Buurt Ede en Veldhuizen: Het Levend Landschap project is in alle 
buitenkernen van de gemeente Ede gestart. In overleg met de gemeente, Buurt Ede en Veldhuizen 
en SLG is afgesproken om ook een Levend Landschap project te starten voor het gebied van Ede-
dorp en veldhuizen. In dit gebied liggen onder meer De Ginkelse Heide, Eder heide, Edesche 
bossen, landbouwenclave De Hindekamp. Deze gronden zijn o.a. in eigendom van de gemeente 
Ede en Rijksvastgoedbedrijf/Defensie met erfrechten van de Buurt Ede en Veldhuizen. 
  
Rolverdeling:  Levend Landschap is een participatieproces met bewoners. Hierbij ondersteunt en 
begeleid SLG bewoners en organisaties bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering in 
het eerde genoemde gebied van Ede. De gemeente Ede faciliteert het proces (opdrachtgever). De 
Buurt Ede en Veldhuizen treedt op als projectambassadeur.   
 
Thema’s: In de Eder en Ginkelse Heide, met de omliggende bossen zijn veel sporen terug te 
vinden van erfgoed WO I en II en cultuurhistorie. Daarnaast kent het gebied grote 
landschappelijke en ecologische waarden. In project Levend Landschap staan deze thema’s 
centraal. Hieronder een korte toelichting per thema.  
  
Erfgoed en Cultuurhistorie: WO I en II De nalatenschap van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in 
het gebied bestaat uit een groot aantal materiële objecten en immateriële herinneringen in het 
gebied, die getuigen van de gebeurtenissen tijdens de oorlogen. Dit erfgoed is belangrijk om te 
bewaren en om onderzoek naar te doen.  
 
In het gebied zijn tal van archeologische vindplaatsen geregistreerd, waarin sporen uit 
verschillende archeologische perioden zijn aangetroffen. Verder zijn er een aantal grafheuvels, 
Celtic fields en middeleeuwse karrensporen zichtbaar. De middeleeuwse nederzetting De Ginkel 
heeft in de loop van de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het huidige 
landschap op en rond de Eder- en Ginkelse Heide.   
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Aanpak: Levend Landschap bos en heide Ede-dorp en Veldhuizen bestaat o.a. uit. 
- Cursusaanbod ‘Alles van het bos en heidelandschap Ede’  
- Ondersteuning werkgroep(en) bij de uitvoering  
- Het uitvoeren van de jaarlijkse Natuuropschoondag voor de scholen 
- Continue uitvoering door de vrijwilligersgroep Bos en Heide  
 
9a. Presentatie door Burgemeester René Verhulst: 
De burgemeester bedankt de buurtrichter voor de uitgebreide 
uiteenzetting van dit project en de gelegenheid om ook kort iets te 
mogen zeggen. Burgemeester René Verhulst memoreert dat de 
Buurtspraak al langer bestaat dan de Troonrede die we eerder deze 
week beluisterd hebben. Hierin was ook aandacht voor het Levend 
Landschap. Natuur en Landschap zijn van grote waarde voor onze 
samenleving, ze vormen ons groene kapitaal. Het is van belang om de 
inwoners hierbij te betrekken. Om die reden is hij blij met de Buurt 
Ede en Veldhuizen als Ambassadeur van Bos & Heide. 

 
9b.Presentatie door adviseur Natuur en Landschap gem. Ede Wim Kuster: 
Beleidsadviseur Wim Kusters vertelt dat nu in het kader van het project 
Natuur en Landschap vanuit een nieuwe strategie gewerkt wordt. In de 6 
dorpen in het buitengebied worden ideeën opgehaald aan de hand waarvan 
uitvoeringsplannen gemaakt worden. Zo wordt continu aan landschapsherstel 
gewerkt. Hoe gaan we dat in Ede doen? Hij ziet de Buurt als een goede partij 
om dit hier als ambassadeur op te pakken. Hierbij kunnen, in nauwe 
samenwerking met St. Landschapsbeheer als projectuitvoerder, mooi 
initiatieven vanuit de inwoners worden gerealiseerd. 
 

 

10. Besluitvorming processen Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen 

De Buurtrichter geeft aan dat dit onderwerp staat op de agenda in ht kader van onze eerdere 
betrokkenheid bij de jaarlijkse Natuuropschoondag waarvoor de geërfden op de Buurtspraak van 
2013 hebben ingestemd. Op basis van deze besluitvorming heeft het bestuur gekozen voor een 
overgangsjaar om toe te werken naar het onderbrengen van deze dag in het project Levend 
Landschap en dit opnieuw voor te leggen aan de geërfden. 

Het uitgangspunt is dat vanuit het project Levend Landschap waarin wij samen optrekken met de 
Gemeente Ede en St.Landschapsbeheer Gelderland (als organisator t.b.v vrijwilligers/begeleiders) 
te komen tot een werkgroep "Bos & Heide". Deze groep dient nauw betrokken te zijn bij de 
organisatie van de Natuuropschoondag en kan daarnaast zelfstandig kleinschalige projecten 
ondersteunen in het kader van het project Levend Landschap. Projecten voor natuuronderhoud 
van het Rijksvastgoedbedrijf en Bosbedrijf Ede waarvoor er binnen de gemeente reeds diverse van 
dit soort groepen zeer actief werkzaam zijn. Dit vanuit de organisatie van St. Landschapsbeheer 
Gelderland die dit soort projecten uitvoer uitvoert. 
 
Daarnaast legt ook de uitvoering van de erkenning Immaterieel Erfgoed, om dit ook voor de 
toekomst te borgen, ons verplichtingen op willen wij deze status kunnen behouden. Wij zijn en 
blijven Cultureel Erfgoed! en staan voor het voortbestaan van deze traditie van de Buurtspraak en 
het "verhalen" van onze geschiedenis en daarmee ook de basis van de geschiedenis van de 
gemeente Ede. Dit mogen wij niet uit het oog verliezen. Toch moeten we ook naar de toekomst 
kijken wij zijn wij en wat kunnen wij betekenen! Onze betrokkenheid bij de uitvoering van taken 
zoals dit in onze hoogtij dagen van de Buurt gebeurde is er niet meer.  We leggen geen 
maatregelen meer op en stellen geen boetes meer in het niet nakomen van uitvoering van taken. 
 
Thans zijn wij als bestuur op weg van een betrokkenheid vanuit historisch perspectief naar een 
nieuwe moderne vorm van de Buurt en haar Buurtspraak. De Buurtrichter geeft aan dit te willen 
onderbrengen in de categorie betrokkenheid van "Burgerparticipatie". Eigenlijk is deze 
burgerparticipatie al eeuwenlang de basis van de samenwerking met de geërfden.  
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Vanuit deze visie kunnen wij onze betrokkenheid inzetten voor bijv. Natuur. Hierbij passen dan 
projecten in het kader van Levend Landschap Ede-dorp. Zoals eerder aangeven in de vorm van de 
rol als "ambassadeur" waarmee ook de bekendheid van de Buurt Ede en Veldhuizen actief kan 
worden uitgedragen.  
Voor besluitvorming inzake deze gewijzigde rol van de Buurt en haar betrokkenheid bij de 
gemeenschap stelt de Buurtrichter de besluitvorming aan de orde door middel van stemming.  
Na stemming stelt hij vast dat ook bij dit onderwerp met meerderheid van stemmen VOOR is 
gestemd en de Buurt vanuit deze visie verder kan gaan werken in het kader van Levend Landschap 
 
10a. Boek: Parels van de Eder landschappen 
Door samenwerking met de gemeente Ede en voortbordurend op het agendapunt levend 
Landschap kan het Buurtbestuur u dit prachtige boek vandaag aanbieden tegen de speciale prijs 
van slechts € 10,=. Het boek is na afloop verkrijgbaar in de foyer. De opbrengst komt volledig ten 
goede aan de Buurtkas 
 
11. Stand van zaken rond de heidevelden  

In afwijking van hetgeen in de agenda is aangekondigd zal, door verhindering 
van het vertrouwde gezicht van Arthur Varkevisser dit onderwerp nu worden 
toegelicht door Steven van der Meulen, adviseur Natuur, Landschap en 
Cultuur bij de Defensie. Alvorens hem het woord te geven wordt er een korte 
video impressie van de heide geven gemaakt door webmeester Filip van Dijk. 
 
De navolgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: Onderwerpen: 

➢ Uitgevoerde werkzaamheden 2018-2019 
➢ Uit te voeren werkzaamheden 2019-2020 

 
    1. Openmaken heideterreinen gebied tegen gem. Ede en Natuurmonumenten 
    2. Verwijderen begroeiing hondenlosloopgebied Langenberg 
    3. Begroeiing verwijderen heideterrein voor de schaapskooi Eder heide 
    4. Openhouden stroken langs de bermen N224 Eder heide en Ginkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij geeft aan dat het openhouden van de heide bijzonder belangrijk is. Dit gebeurt deels 
machinaal en deels met hulp van de schaapskudden. Probleem hierbij is het hondenlosloopgebied. 
Hier kunnen de schapen niet geweid worden. Daar moet het dus weer machinaal gebeuren of met 
hulp van vrijwilligers. Vroeger werden  er ook plaggen gestoken, maar dat is vanuit de 
tegenwoordige visie toch niet zo geschikt. Wel zullen er kleine open stukken gemaakt worden voor 
hagedissen, libellen, kevers en andere insecten.  
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12. Stand van zaken Edese Schaapskudden  

De voorzitter van de Stichting Edese Schaapskudden, Gijs van 
Veldhuizen, merkt op dat de schaapskooien recreatief steeds meer 
van belang zijn zoals al blijkt uit de toelichting van Steven van der 
Meulen. Ze zijn volgens hem ook therapeutisch zeer nuttig. Het 
gaat goed met de kuddes, beide zijn iets groter dan vorig jaar. En 
de heide staat er ook goed bij. Daar werken de schapen dagelijks 
aan. Hij signaleert een probleem met loslopende honden en soms 
ook met hun eigenaren. De wolf is een ander gevaar. Deze is er al 
en daar moet rekening mee gehouden worden. Daarom ziet hij 
graag goede regelgeving, want die ontbreekt nu. De activiteiten 
die georganiseerd worden door de Stichting Vrienden van de Edese 
Schaapskudden werden dit jaar wat geplaagd door de wind, maar werden toch voldoende 
bezocht. Ook zijn er extra mensen aangetrokken die de herders kunnen vervangen, zodat deze 
wat meer vrij kunnen nemen.  
 
Aansluitend merkt de Buurtrichter op dat een mooi voorbeeld daarvan te zien en horen is tijdens 
de Buitengewone Buurtspraak waar één van de vervangende herders aanwezig is als harpiste. 
 
13. Rondvraag en eventuele discussie 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt en er werden ook geen discussiepunten naar voren 
gebracht. 
 
14. Afsluiting 

Aan het einde van de Buurtspraak bedankt de Buurtrichter allen voor de aanwezigheid en inbreng. 

Zijn speciale dank gaat nogmaals uit naar de sprekers van vandaag de klokkenluider van de Oude 

kerk, onze sponsoren/ondersteuners en gastvrouwen. Hij vraagt hierbij nog kort de aandacht voor 

een drietal onderwerpen: 

Rabo Clubsupport:  

Ook dit jaar doet de buurt weer mee aan de Rabobank Clubkas 

Actie. Rekeninghouders bij de Rabobank vanaf 11 oktober hun 

stem uitbrengen en de Buurt daarmee financieel ondersteunen. 

Met de opbrengst willen wij i.s.m. met gemeente archief Ede 

een basis leggen voor de uitgifte van een Historisch Cahier over 

de Buurten in Ede. 

 

Gouden Gelderse Roos: 

Dit onderwerp is al eerder gecommuniceerd. Nog tot 4 oktober 

kan via de website van Erfgoed Gelderland een stem worden 

uitgebracht op onze nominatie voor de uitreiking van de Gouden 

Gelderse Roos, de tweejaarlijkse publieksprijs van Erfgoed 

Gelderland. 

 

 

Buitengewone Buurtspraak: 

De Buurtrichter nodigt nogmaals alle aanwezigen uit deze avond 

aanwezig te zijn bij de Buitengewone Buurtspraak in de 

theaterzaal van Cultura. Met een interessant avondprogramma 

rondom de ondertekening voor het verkrijgen van het certificaat 

Immaterieel Erfgoed is er een interessant avondprogramma 

samengesteld met historie, cultuur en muziek.  
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Buurtspraak 2020 

De volgende 316e Buurtspraak staat gepland: donderdag 17 september 2020, aanvang 10.00 uur. 

 

De Buurtrichter    De Schrijver  

 

 

 

G.M. Broere      

 

 

 

 
Buurtspraak 2019: Edesche Concertzaal als voormalige Noorderkerk een historische plek in Ede 

 

 

> Foto’s in dit verslag: Bert Vos 
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Bijlage: Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19 september 2019 
(om privacy redenen vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur.)  
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