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Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 20 september 2012 

Betreft : Toespraak door de Buurtrichter Geen M. Broere 
                      ter gelegenheid van zijn benoeming als Buurtrichter                       
 

Buurt Ede-Veldhuizen, Verleden Heden Toekomst…..  

de Buurt door de eeuwen heen! 
 

Kijken we naar het verleden dan gaan we er van uit dat de eerste buurtspraken zo eind 9e of begin 10e 

eeuw werden gehouden. Met dit gegeven houden we dan nu al zo’n 1200 jaar buurtspraak! Sinds die tijd 

is er veel veranderd. Zeker na de invoering van de Gemeente wet in 1851 nam de invloed van de buurt 

sterk af en met de verkoop of overdracht van de gronden van de Buurt werd het bezit teruggebracht tot 

thans een eigen bos van 2,6 hectare wat helaas niet is gelegen binnen de grenzen van de Buurt.  

Met de enorme groei van Ede in de laatste100 jaar is ook bij de inwoners de kennis over de Buurt 

verdwenen.  Hierbij wil ik graag de woorden aanhalen die prof. Dr. Johan ter Molen uitsprak bij zijn 

afscheid dit jaar als directeur van Het Loo: “We hebben te maken en met generaties die niets meer 

weten! Het probleem van historische achterstand”. 

De Buurt Ede-Veldhuizen, vroeger een begrip, maar als wij vandaag de dag praten over de Buurt dan 

krijgen we vaak als reactie: ……. U bedoeld de wijk Ede-Veldhuizen? Of “U doet toch iets met die tuintjes 

bij de flats in Veldhuizen? 

NEE, dat zijn wij NIET!   

Thans blijkt de Buurt bij een groot deel van de inwoners van Ede maar zeker ook bij de lokale overheid 

een onbekend begrip. Laat staan dat de inwoners van de buurt weten dat zij als geërfde nog altijd een, 

laat ik maar zeggen, “eigen” buurtbos bezitten. 

Onze oud buurtrichter Jan Versteeg sprak in een interview in 2002 al zijn zorg uit, ik citeer: “De Buurt Ede-

Veldhuizen is de laatste buurt van het land die nog jaarlijks bijeenkomt. Iedere eigenaar van een woning 

of een hectare grond was en is nog altijd welkom. Hoe lang nog?  Als de buurtspraak verwatert tot het 

niet méér is dan een folkloristische vergadering, dan hoeft het van mij niet meer.” Hiermee trof hij in de 

kern de vraag: Hoe nu verder!  

De historie van de buurt is een belangrijk gegeven waar al veel onderzoek naar is gedaan en over  is 

gepubliceerd. Onze buurtboeken die vanaf 1596 verslag doen van het wel en wee van de Buurt zijn 

hiervoor een belangrijk naslagwerk.  In het boek “Rond de grijze toren” uitgegeven in 1958 lezen we “De 

Buurt is geen dood lichaam, in tegendeel de 1000 jarige is nog springlevend en leeft nog steeds mee met 

de dorpsbelangen”. Dit rijke verleden moeten wij koesteren en manieren zien te vinden om dit te vertalen 

naar aandacht bij de tegenwoordige bewoners van de Buurt. 

Naar aanleiding van de Buurtspraak in 2002 werd in 2003 het rapport “De Buurt Ede-Veldhuizen, een 

toekomst vanuit een historisch perspectief” gepresenteerd. De aanbevelingen uit dit rapport zijn nog 

steeds actueel en zullen een leidraad zijn voor het huidige bestuur om een weg te vinden naar meer 

bekendheid en betrokkenheid van buurtgenoten met het verleden maar vooral ook met de betekenis van 

de Buurt in de huidige samenleving. 

Naar aanleiding van dit rapport werd ook de leskist over de buurt ontwikkeld, bestemd voor gebruik door 

scholen om de jeugd al vroeg kennis te laten maken met de historie van de buurt.  Het gebruik van deze 

leskist zullen wij moeten bevorderen. 
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Ik ben geen historicus maar wel begaan met de historie van de omgeving waar ik deel van uit maak net als 

velen van u. Door mij in de afgelopen periode, na mijn benoeming tot buurtrichter ad-interim , in te lezen 

in de geschiedenis en archieven van de Buurt gingen ook voor mij een nieuwe wereld open. Dat is wat wij  

zullen moeten zien te bewerkstellingen voor een breder publiek in de toekomst.  

Als bestuur kunnen wij dit niet alleen, hiervoor zullen wij samen moeten optrekken met andere partijen 

zoals de Gemeente Ede het Historisch Museum Ede als het gaat om bijv. historische publicaties, Het Gilde 

Ede als het gaat om bijv. historische wandelingen maar ook Stichting Kernhem. Samenwerken zal dan ook 

een streven moeten zijn. Maar vooral veel netwerken en doen aan publieksvoorlichting en werken aan 

een visie moet voor de toekomst moet het uitgangspunt zijn.  

Het reglement van de buurt dateert uit 1912 en is dit jaar dus een 100 jaar oud. Dit regelement is aan 

vernieuwing toe en zal aangepast moeten worden aan bijvoorbeeld huidige wetgeving.  Modernisering 

met het behoud van onze eigen historische identiteit moet hierbij het uitgangspunt zijn.  

Zo zullen wij ons ook moeten buigen over onderwerpen als: 

- Moet de buurt, om zich te kunnen onderscheiden, terug naar haar oude benaming namelijk de 

Buurschap Ede-Veldhuizen, en houden we dan weer onze buurspraak? 

- Zijn de kadaster gegevens wel bepalend voor het gebied van de buurt of moeten we terug naar de 

basis van de historische buurgronden? Zo is een deel van het Beatrixpark nu sectie K maar 

eigenlijk buurgrond van de Maanen, en valt de wijk Kernhem sinds 1998 in sectie N maar was 

daarvoor ingedeeld bij Veldhuizen sectie F en hoe zit het met sectie C, de Ederheide voorheen ook 

Buurtgrond? 

- Hoe moeten wij omgaan met de buurtgenoten woonachting in koopappartementen waarbij men 

formeel alleen een appartementsrecht koopt. 

Belangrijke vragen die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een nieuw Buurtreglement. 

Zojuist heb ik het al gezegd, het bestuur kan dit NIET alleen, daar hebben wij ook UW steun voor nodig. 

Buurtgenoten die ons kunnen ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse initiatieven die 

de Buurt kan gaan ontplooien.  

Maar ook als donateur om de Buurt financiële middelen te verschaffen om zaken waarvoor wij de 

middelen nu niet hebben te financieren zoals bijvoorbeeld een eigen folder of brochure. Met onze huidige 

financiële middelen verkregen uit houtopbrengst uit ons bos, wat slechts eens in de vier á vijf jaar plaats 

kan vinden, kunnen wij onze lopende zaken financieren, zoals u zojuist middels het financieel verslag 

heeft kunnen vernemen.  Wat overblijft moeten wij reserveren voor onderhoud en evt. herplanting in ons 

bosperceel.  

Extra financiële middelen, of andere ondersteuning is dan ook van harte welkom. 

Met deze visie hoop ik een bijdrage te kunnen geven aan de start van de Buurt in de 21e eeuw en zo de 

Buurt richting toekomst te sturen. Dat is de uitdaging waar wij als bestuur samen met U voor staan!  

Te slot: 

De formulieren voor het doen een donatie liggen straks voor u klaar in de hal of zijn bij het bestuur 

verkrijgbaar. En……wij zijn een ANBI instelling dus zijn uw giften volledig aftrekbaar.  En de buurt valt met 

de activiteitencode “cultuur” ook onder de nieuwe regels van de Geefwet.  Het donatieformulier staat 

ook op de webpagina van de Buurt op www.ede.nl   
 

 Als U een ondersteunende taak kunt en wilt leveren t.b.v. de Buurt dan vernemen wij dat graag! 

U kunt ons altijd mailen want ook de buurt anno 2012 heeft inmiddels een eigen mailadres! 

Buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com  

http://www.ede.nl/
mailto:Buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com

