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Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 17 september 2020 
St. Landschapsbeheer Gelderland / Project Levend Landschap Ede-dorp en Veldhuizen 
 
Op de Buurtspaak 2019 is de betrokkenheid van de Buurt Ede en Veldhuizen als ambassadeur levend 
Landschap Ede dorp en Veldhuizen vastgesteld. Inzake dit project in samenwerken met Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)en gemeente Ede. Met dit verslag geeft SLG een korte toelichting op 
het verloop van het project aan onderdelen daarvan. 

Inspiratiebijeenkomsten: 
Buurt Ede en Veldhuizen, de gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) boden 
belangstellenden begin 2019 een driedelige cursus aan over het landschap van Ede en de biodiversiteit. De 
cursus bestond uit een theorieavond en twee inspiratieochtenden. Per bijeenkomst meldden zich ongeveer 
10 belangstellenden. 
  
Natuuropschoondag 2019: 
Elk jaar organiseert Buurt Ede en Veldhuizen de Natuuropschoondag om de Eder Heide met vijfhonderd 
basisschoolleerlingen op te schonen. Zij maken de heide zo veel mogelijk vrij van jonge boompjes zodat 
de heide open blijft voor insecten, vogels en hagedissen. Een hele klus! Daarom heeft SLG in 2019 de 
organisatie ondersteund bij het werven van vrijwilligers die leerlingen tijdens de Natuuropschoondag 
begeleidden. 
  
Natuurwerkgroep Bos en Heide: 
Ook zijn afgelopen jaar leden geworven voor een nieuwe werkgroep die stukken bos en de heide op 
gemeentelijk terrein gaan beheren. In totaal hebben zich hier ongeveer 20 deelnemers voor aangemeld. 
Deze groep gaat in de periode van oktober tot en met wekelijks wisselend op een vrijdag of zaterdag aan 
het werk. De vrijwilligers van de Natuuropschoondag en de Natuurwerkgroep konden deelnemen aan 
enkele cursusbijeenkomsten waardoor ze goed hun vrijwilligerswerk konden en kunnen uitvoeren. 
  
Levend Landschap: 
Om het fraaie buitengebied van Ede en Veldhuizen verder te versterken en beter beleefbaar te maken, is 
Buurt Ede en Veldhuizen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente 
Ede het project Levend Landschap gestart. 
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) 
concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige ondersteuning een netwerk/dorpswerkgroep van 
actieve bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap in eigen leefomgeving 
draagt. Informatie: SLG Levend landschap Ede en Veldhuizen  
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1.Kort dorpsproces: 
Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces dat in hun gemeente of dorp gaat 
plaatsvinden en om hen erbij te betrekken is op 26 februari jl. een start-/ideeënavond georganiseerd. 
Tijdens de ideeënavond zijn bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener 
landschap. Enkele van die ideeën zijn: onderhouden van de karakteristieke houtwallen, creëren van rust- 
en nestplaatsen voor dieren, onderzoek naar historische veldnamen, historische wandelverbinding anaf de 
Sysselt herstellen, project bomen voor koeien, creëren van bloemenlint en natuureducatie voor jeugd. 
Tijdens een tweede bijeenkomst op 11 maart jl. hebben bewoners de ideeën verder uitgewerkt. Ook 
hebben zich die avond bewoners gemeld die de projecten willen trekken. 
 
2.Uitvoering: 
Voorafgaand aan de uitvoering vindt op 22 september 2020 het Uitvoeringsoverleg plaats. Voor dit overleg 
worden lokale partijen genodigd die relevant zijn voor de uitvoering (bijv. t.a.v. financiering, 
eigenaarschap, beheer) van de projecten. De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. 
Ieder idee/project heeft een trekker en een groepje bewoners dat enthousiast is over het idee en zich wil 
inzetten voor uitvoering. De gemeente en SLG bieden ondersteuning en advies. 
  
3.Zelfstandige vrijwilligers/werkgroep: 
Het streven is naar uitvoering van alle ideeën. Na verloop van tijd blijft er een vaste groep enthousiaste 
bewoners over die zich blijvend willen verbinden met het landschap. Zij zullen door SLG blijvend 
ondersteund worden als vrijwilligersgroep en in contact blijven met de gemeente. Op die manier is de 
lokale betrokkenheid duurzaam gewaarborgd. 
 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Martijn Grievink / Projectleider 
 
 
 
 
 
 

  
 


