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                                                                                      Jaarverslag 
Buurt Ede en Veldhuizen  2020-2021                                                      
 
Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede en Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur in de periode 17-09-2020 tot 16-09-20121. Met haar activiteiten streeft het bestuur er naar 
het unieke verhaal van de Buurt als privaatrechtelijk orgaan en haar cultuurhistorische achtergrond op vele 
manieren onder de aandacht te brengen van geërfdenn van de Buurt, inwoners van Ede en 
belangstellenden. Vooral om de waarde van dit immaterieel erfgoed ook voor toekomstige generaties veilig 
te stellen. 
 
Het verslagjaar 2020-2021 was ook voor de Buurt een bijzonder jaar en uniek in haar lange historie. Door de 
geldende maatregelen die i.v.m. de Cororna pandemie die door de overheid werden vastgesteld waren 
fysieke samenkomsten niet meer mogelijk. Voor het eerst in de geschiedenis werd, naast incidenteel op 1,5 
mtr. afstand, online via Zoom-sessies de regel om overleg te voeren. Uitvoering van activiteiten door het 
bestuur werden hierdoor tot een minimum beperkt. Wel werd veelvuldig deelgenomen aan online 
vergaderingen die door diverse partijen werden georganiseerd. 
 
Het Buurtbestuur heeft in het afgelopen verslagjaar de voortgang van een aantal lopende en nieuwe 
onderwerpen afgewikkeld of ter hand genomen hierbij een kort overzicht:  

 
Buurtvlag: 
Na de introductie van de Buurtvlag tijdens de Buitengewone Buurtspraak in 2019 
was op de dag van de Buurspraak, 17 september 2020, voor het eerst op diverse 
locatie in Ede de wapperende vlag waar te nemen. Helaas bleek de buurtvlag, 
aangeboden aan de burgemeester om net als andere vlaggen tijdens bijvoorbeeld 
de Heideweek te hijsen, op het Raadhuis niet te wapperen. Dat vraagt dus om 
extra aandacht.  
 
 

Natuuropschoondag 2019: 
Deze jaarlijks terugkerende activiteit in de maand oktober waarbij wij met gemiddeld zo’n 500 kinderen uit 
het basisonderwijs de Eder heide op gaan om deze te ontdoen van ongewenste opgroei was de eerste 
activiteit die wij hebben moeten annuleren. Bijkomend voordeel was wel dat in dit jaar het geplande groot 
onderhoud van de heide door her Rijksvastgoedbedrijf werd afgerond. Hierdoor was er voor de kinderen op 
deze locatie dan ook weinig (achterstallig) onderhoud uit te voeren.  
 
Langs de grenzen van de Buurt: 
Door de Buurtrichter werd gestart met het onderzoek of het 
mogelijk zou zijn om een interessante wandelroute over of 
langs de historische grenzen van de Buurt te maken. Met het 
in kaart brengen werd gestart bij het Fort aan de Buursteeg 
om vandaar via de Munnikebeek, Doesburgedijk, Edese Bos 
en de noordkant van de Eder heide bij de Valenberg uit te 
komen. Om vandaar via de Noord Ginkel, de Ginkelse heide 
en langs de Sijsselt vooralsnog te eindigen op het 
Kazerneterrein ter hoogte van de Smederij. 
Deze 1e verkenning leverde een zeer interessante wandeling 
op waarvan we nog eens moeten onderzoeken hoe wij deze 
vorm kunnen geven en eventueel publiceren. 
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Tentoonstelling: Ede in ontwikkeling van Oost naar West: 
Op 3 oktober 2020 werd deze tentoonstelling van het Historisch Museum 
bij Cultura Erfgoed officieel geopend. Met een mooie tijdslijn over de 
ontwikkelingen die Ede doormaakte. Hierbij ook ruime aandacht voor de 
Buurt, haar bestuur en geschiedenis.  
 

Transcriberen Buurtboeken: 
Na een oproep onder de 
geërfden om ondersteuning 
bij het transcriberen van met 
name de verslagen van de 
Buurtspraken uit het 6e Buurtboek (1949-1992) werd door een 
aantal betrokken geërfden hierop positief gereageerd om mee 
aan de slag te gaan. Voor de coördinatie en controle werd 
geërfde Rini Weijman bereid gevonden dit op zich te nemen. De 
verslagen van 1949 tot 1973 waren nog niet omgezet van 
handschrift naar een Word-documenten. Daarnaast werden de 

documenten van de jaren 1974-1992 en het 5e Buurtboek 1902-1949 opnieuw vormgegeven om zo eenheid te 
creëren. Echter alles onder verwijzing naar de paginanummers uit de originele Buurtboeken.   
 
Archieffoto’s Buurtspraken: 
In zowel het archief van de gemeente Ede, te raadplegen via Archieval, als het archief van de Ver. Oud 
Ede/Historisch Museum zijn foto’s opgenomen van oude Buurtspraken. Helaas blijken de beschrijving in 
bepaalde gevallen incompleet, of staan er onjuiste bestuurssamenstellingen of namen bij. Wij proberen aan 
de hand van onze Buurtboeken deze omschrijvingen te optimaliseren. Ook willen wij kijken of wij deze 
foto’s als extra aan de getranscribeerde Buurtboeken kunnen toevoegen. 

 
 
Relatiebeheersysteem: 
Om het bestand van geregisterde geërfden en belangstellenden van de buurt beter toegankelijk te maken 
en hierop eventueel eenvoudig te kunnen selecteren is het afgelopen jaar ,in samenwerking met geërfden 
Ad Tiemens maar vooral met Jos Groen, gewerkt aan een nieuwe opzet van ons Excel bestand. In de loop 
van het nieuwe Buurtjaar hopen wij dit te kunnen afronden. 
 
Wildwal: 
Naar aanleiding van het verzoek van Ver. Oud Ede om de Wildwal een 
monumentale status te geven zijn ook wij wederom betrokken bij dit overleg. 
Reeds in 2003 was de Buurt berokken bij het toenmalige Wildwalcomité dat 
aanbevelingen heeft gedaan voorherstel, beheer en beleefbaar maken van 
deze unieke wal die ook langs de grenzen van he drop Ede liep. Hier is in 
eerdere Buurtspraken ook aandacht aan besteed. Hoewel het huidige overleg 
nog gaande is hebben wij samen met enkele andere partijen afgesproken om 
een informatieve publieksfolder te maken. Samen met geërfde Bas Popkema 
(tekstschrijver en journalist) als redacteur wordt hier nu aan gewerkt. 
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Levend Landschap Ede: 

Als ambassadeur Levend Landschap voor Ede (dorp) en 
Veldhuizen werken wij samen met de Natuur en Landschap 
van de gemeente Ede en St. Landschapsbeheer Gelderland 
aan projecten in de natuur in onze eigen woon- en 
leefomgeving. Zo zijn wij betrokken bij het instellen van de 
Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede en kleinschalige lokale 
projecten in bijvoorbeeld het kader van vergroening en 
biodiversiteit. Daarnaast waren wij dit voorjaar betrokken 
bij een online cursus “Alles over de Edese Landschappen”. 
Vanuit deze cursus hebben wij de gegevens gekregen van 
ruim 50 potentiële geïnteresseerden voor activiteiten in het 
landschap. Deze cursus staat inmiddels online. Meer 
informatie hierover op de website:  

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alles-over-edese-landschappen/ 
 
Gebrandschilderd raam Technisch school Ede: 
Bij het nalezen van de Buurtboeken uit de vorige eeuw stuiten wij op het 
voormelde raam dat door de Buurt bij de opening van de school in 1952 werd 
aangeboden. De school is er niet meer maar waar is dan het raam gebleven? 
Na een intensieve speurtocht bleek dit raam samen met een aantal andere 
na het afbreken van de school een plaats te hebben gekregen bij de 
hoofingang van het huidige Streek College aan de Zandlaan. 

 
Op het raam o.a. een 
afbeelding van de Oude 
Kerk en schaapskudde 
derhalve een echt 
historisch raam. Tijdens 
de Buurtspraak hebben 
wij hier kort aandacht 
aan gegeven. 
 
 

 
Het Knuppeltje: 
Tijdens het onderzoek naar het raam van ’t Streek kwam ook de vraag naar voren waar 
is dan het “Knuppeltje” gebleven. Dit bronzen beeldje naar een ontwerp van Jan van 
Luijn (1916-1995) bleek altijd op het voorterrein van de school te hebben gestaan en 
was nu “spoorloos”. Het beeld van een jongen met los vallende kleding en op blote 
voeten kijkt turend in de verte. In de volksmond kreeg het de naam “Het Knuppeltje”. 
Na wat research bleek het tot op heden te worden bewaard in het depot van de 
gemeente Ede. Na contact hierover met de betreffende medewerker werd duidelijk dat 
er wordt onderzocht om dit beeld bijv. weer terug te plaatsen op de oude locatie nu de 
nieuwe Klinkenberg (Vilente). Uiteaard volgen wij dit proces met aandacht. 

   
Rond de Grijze Toren / 1958: 
Onze webmeester Bert Verwoerd maakte het bestuur er op attent dat het grafisch 
ontwerp op de omslag van boek “Rond de Grijze Toren”, Jan de Mildt, de zoon was van de 
dame die tijdens een schietincident op 17 september 1944 om het leven kwam in de buurt 
van de toenmalige Artillerielaan. Nog nooit was er door het buurtbestuur gekeken naar het 
verhaal van Jan de Mildt en deze gebeurtenissen.  Na enig onderzoek kwamen wij in 
contact met de weduwe van Jan mevrouw Hannie de Mildt-Pereboom en zijn dochter 
Machteld de Mildt. Van het indrukwekkende verhaal dat dit opleverde hebben wij verslag 
gedaan op de Buurtspraak 2021.  

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/alles-over-edese-landschappen/
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Staatnamencommissie Ede: 
Dit voorjaar kwamen wij, n.a.v. de publicatie in EdeStad in contact met deze commissie. Waarbij 
wij de vraag stelden, die wij al diverse malen op de Buurtspraak hebben uitgesproken “Waarom 
heeft Ede nog steeds geen Richter(s)Laan”. Er is een Buurtscheuterlaan, een Buurtmeesterweg, 
een Buurtweg en de Randweg allemaal terug te lijden naar de Buurt. Diverse burgemeesters 
hebben een laan of straat gekregen. Er is ook een Schoutenhof alleen de eeuwen oude functie 
(Buurt)Richter is nooit benoemd. En laten de we dan naast de Buurtrichter ook de Houtrichter van 
Ede niet vergeten. Wij hopen dat deze vragen nu op de juiste plek zijn terecht gekomen. 
 
Projecten gemeente Ede: 
Bij diverse projecten binnen de gemeente Ede zijn of blijven wij vanuit onze historische 
achtergrond betrokken. Een paar voorbeelden hiervan zijn Gebiedsentree Ginkel, het Stadspark en 
Landgoed Kernhem. Tijdens deze bijeenkomsten proberen wij vanuit het historisch perspectief 
mee te denken bij de ontwikkelingen en hoe kun je aan historische aspecten aandacht geven bij 
eventuele uitvoering.  
 
Multimedia project HAN: 
Dit project vanuit Erfgoed Gelderland in samenwerking met de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen werd door ons opgepakt om door de 
studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design vorm te 
geven aan een moderne presentatie. Dit om met name de jeugd, het 
verhaal en de geschiedenis van de Buurt te vertellen. In juni werd tijdens 
hun eindpresentatie de uitvoering van deze opdracht gepresenteerd. Zij 
bedachten “de 11 Ede tocht” een interactieve route met QR-codes door 
Ede met voor de Buurt relevante punten. Wij willen proberen dit idee 
i.s.m. met bijvoorbeeld Cultura Erfgoededucatie nader uit te werken. 
 
Buurtspraak 2021: 

Als afsluiting van het Buurtjaar 2020-2021 is er traditioneel de 
Buurtspraak voor geërfden en belangstellenden van de Buurt. Met in 
het eerste deel een interessant (historisch)programma en na de 
pauze tijd voor rekening en verantwoording van het door het 
Buurtbestuur gevoerd beleid. Ook dit Buurtjaar werd het bestuur, 
net als iedereen, in de uitvoering van taken en projecten beperkt 
door de Corona pandemie. In 2021 werd de Buurtspaak wederom 
gehouden in de Oude Kerk in Ede om de geldende Corona 
maatregelen als 1,5 mtr. afstand te kunnen waarborgen.  

 
Tot slot: 
Toch is het Buurtbestuur er ondanks Corona en haar minimale bestuurssamenstelling er in geslaagd 
om aan veel projecten aandacht te geven en betrokken te zijn. Helaas moeten wij wel vaststellen 
dat ondersteuning voor bestuurstaken vanuit de geërfden nauwelijks aanwezig is. Dit brengt dan 
ook de toekomst en het voorbestaan van de Buurt als (historisch)orgaan steeds verder in het 
gevaar. Wij blijven dan ook dringend op zoek naar betrokken geërfden om de Buurt naar een 
veilige toekomst te leiden. 
 
Ede, 16 september 2021 
Mede namens her Buurtbestuur 
Geen Broere 
Buurtrichter Buurt Ede en Veldhuizen       


