
                                                     
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19  september 2013

Toespraak door Buurtrichter Geen Broere tijdens de Buurtspraak van de 
Buurt Ede-Veldhuizen 2013 ter gelegenheid van het aanbieden van een 
plaquette van de Buurt Ede-Veldhuizen aan de Gemeente Ede

Verbinden van verleden en heden. Voor de Airborne Taptoe wordt dit jaar las ik de tekst: 
“Je moet het verleden kennen om het heden te snappen” gebruikt.  Deze tekst is zeker 
ook van toepassing op de historie van de Buurt. Graag neem ik dan ook mee op een korte 
reis door de historie. 

Ruimtelijk gezien was de Buurtschap het gebied van de geërfden, de grond bezittende 
bewoners, met particuliere bouw- en gemeenschappelijke weidegronden. Sociaal-politiek 
beschouwd was de Buurt de instelling die, naast het beheer van de gronden ook de 
behartiging van de groepsbelangen nastreefde. De geërfden hadden het bestuur in 
handen dat niet toekwam aan andere autoriteiten zoals ambtsjonkers. 

Vanaf 1596 kunnen wij, aan de hand van het 1e bewaard gebleven Buurtboek, de 
geschiedenis van de Buurt volgen vanuit de resoluties die hierin werden opgeschreven. In 
die tijd stond in de buurt de kerk en telde het dorp Ede 31 huizen en Veldhuizen 26. Een 
zeer kleine arme gemeenschap met dunbevolkte buurten. Ook in die tijd was er behoefte 
aan regulering. Al eeuwen lang werd gehandeld naar gewoonte recht en mondelinge 
afspraken. Vanaf dan worden afspreken gemaakt op de Buurtspraak, de algemene 
vergadering van de Buurt, waar met de geërfden de  grondwetten van de Buurt werden 
vastgesteld. Zo was het onderhoud van wegen en de waterhuishouding een 
gemeenschappelijke taak. Ze regelden zelfstandig, maar wel samen, alles wat op de 
buurt betrekking had. De buurtschap kende een eigen bestuur, eigen rechten en eigen 
wetten; overtreders kregen een boete.

Zaken zoals het onderhoud en herstel van de Wildwal werden zo geregeld en niet te 
vergeten de bepalingen ter voorkoming van brand. Zo was er het besluit dat in ieder huis 
een emmer water aanwezig moest zijn waarbij de controle op naleving lag bij de 
Buurtscheuter. Brand was een onderwerp op menige Buurtspraak. Als er dan in de tweede 
helft van de 17e eeuw de brandpuit wordt uitgevonden besluit de Buurt om in 1721 ook 
een brandspuit aan te kopen.  Daarmee is de Buurt eigenlijk de oprichter van de huidige 
brandweer!

Buurschappen hadden tot ver in de 19e eeuw zeggenschap over woeste gronden binnen 
hun gebiedsgrenzen. Sinds de Franse tijd streefde de nationale overheid er naar een 
einde te maken aan deze situatie door de woeste gronden op te delen, zeg maar te 
privatiseren. In 1810 worden nieuwe wetten en besluiten uitgevaardigd om verdeling te 
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bevorderen ook op de buurtspraak aan de orde gesteld. Dit stuitte op verzet van de 
geërfden die trachtten buurtdeling te voorkomen, of in ieder geval uit te stellen. In 1834 
leidde dit zelfs tot een buitengewone buurtspraak Pas in 1875 komt dit tot een 
hoogtepunt, men is van mening de gronden nodig te hebben als weidegrond en voor de 
plaggemest. Ook denkt men dat de hoge ligging ontginning onmogelijk maakt. Maar ook 
dat door de afgelegen ligging de mindere man weinig profijt zou hebben van toedeling. 
Bovendien was men overtuigd dat verdeling ten voordele zou zijn van de groot 
grondbezitters ten koste van de kleine boeren. Deze deling liep als een rode draad door 
de ontwikkeling van de Buurt Ede-Veldhuizen in de 19e eeuw.

Het bezwaar omtrent de groot grondbezitters was niet zo vreemd als je weet dat bij de 
invoering van het Kadaster waarmee voor het eerst de eigendommen in kaart werden 
gebracht in Ede 2% van de eigenaren 64% van de gronden bezat en 40% nog geen één 
hectare. De Buurt Ede-Veldhuizen had als gezamenlijk eigendom van de geërfden zo’n 
1135 hectare en bezat hiermee nagenoeg de meeste gronden. Ter vergelijking: nu hebben 
wij nog slechts ons Buurtbos van 2,6 hectare in bezit!!

Vanaf de invoering van het Bestuursreglement voor het platteland in 1816 zouden 
algemene bestuurlijke functies van de buurtschap minder belangrijk worden.  In 1825 
wordt de functie van schout veranderd in Burgemeester. Vooral als in 1851 de 
Gemeentewet wordt ingevoerd gaat er veel veranderen. Steeds meer taken die tot de 
Buurt werden gerekend worden overgenomen door de Gemeente. Als ik de vergelijking 
tussen Buurt en Gemeente maak krijgen we het buurtbestuur versus gemeenteraad en de 
buurtrichter versus de burgemeester. Beide nu in functie kan ik mij dus richten tot mijn 
collega v.d. Knaap.  Alleen hij heeft het gebracht tot het dragen van de ambtsketen van 
de Gemeente, welke staat de Buurtrichter nooit heeft bereikt.

In de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan er ook diverse strubbeling met de nieuwe 
Gemeente over het rechtmatig in bezit hebben van gronden waarvan de Buurt, mede 
door lang lopende pachtrechten, had kunnen bewijzen dat het Buurtgronden waren. 
Uiteindelijk kwam dit in 1879 tot een oplossing, 

In die tijd stond de buurt ook grond af op de Paasberg aan Anna Marie Moens voor haar 
toekomstige rustplaats. Het gebied met wandelpark kwam later in bezit van de 
Gemeente. In 1852 staat de Buurt grond af aan de Grintweg en Maandereind aan de heer 
Hartenlust voor de bouw van een kostschool. En in 1877 koopt de Gemeente buurtgrond 
op de Stompekamp t.b.v. een nieuwe begraafplaats en in 1887 verkoopt de buurt dan ook 
nog ruim 11 hectare op de Stompkamp aan de heer Knuttel voor de bouw van een 
boterfabriek. 

Rond 1900 lobbyt burgemeester op ten Noord voor het binnenhalen van een garnizoen in 
Ede. In die tijd treed het Departement met de Buurten Ede-Veldhuizen en de Maanen om 
terreinen aan te kopen ten oosten van Ede. In september 1900  komt dit aan de orde 
waarbij een ongekend aantal geërfden aanwezig is. Besloten werd tot verkoop de 
gronden voor de kazerneterreinen, en de heide in erfpacht te geven met behoud van een 
aantal rechten. Met deze beslissing heeft de Buurt aan de wieg gestaan van de groei van 
Ede vanaf dat moment. Met 5000 inwoners was Ede in die tijd nog een kleinschalig dorp 
dat vanaf moment dan haar groei inzet.
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In 1928 bood de Buurt al haar bezit op de Paasberg aan de Gemeente aan op voorwaarde 
dat de weg daarover binnen 5 jaar zou worden verhard. Om verdere bebouwing te 
verhinderen legt de Gemeente in 1926 een servituut op de onbebouwde terreinen ten 
zuiden van de Paasberg. Dit servituut verbiedt het bouwen van huizen en het planten van 
opgaand geboomte op deze terreinen om het zicht op het dorp te  behouden.

Pas in 1932 werd besloten om alle buurtwegen in eigendom en onderhoud te geven aan de 
Gemeente. Hierbij werd het hiervoor voor onderhoud gereserveerde bedrag van f. 
10.000,- gulden eveneens overgedragen. Ook werd het terrein op de Klinkenberg, de 
Buurtdennen en het zandgat, hier werd later het openluchttheater aangelegd, 
overgedragen. Hierbij werd bepaald dat het terrein waar het theater werd aangelegd 
steeds wandelterrein moest blijven. In 1952 wenste de Gemeente het gehele terrein af te 
rasteren met het plaatsen van een drietal toegangshekken die echter overdag steeds 
open dienden te blijven voor vrije wandeling. Een onderwerp dat nu weer heel actueel 
is!!  In dat jaar ook staat de Buurt op verzoek van de Gemeente ook haar laatste stukjes 
Buurtgrond, die zeer verspreid lagen, af in ruil voor een terrein op de Doesburgerheide. 
Hier ligt nog altijd ons huidige Buurtbos. 

Door al de wijzigingen op staatkundig en maatschappelijk gebied verloor de Buurt haar 
voorname positie die ze zoveel eeuwen in het dorps- en buurtleven in nam. Bijna al haar 
terreinen, wegen en voorrechten behoren tot het verleden. Maar de Buurt bleef overeind 
en staat nog steeds pal voor haar belangen en volgt kritisch maar positief de 
ontwikkelingen aangaande hun oude bezit.

Kazerneterreinen, inmiddels weer in bezit van de Gemeente worden her ontwikkeld, 
Misschien een nieuwe mogelijkheid voor de Buurt? Ik refereer hier aan een initiatief van 
de Gemeente Smallingerland waar aan de rand van het dorp Opeinde de eerste van de 
“Nieuwe Marken” wordt gerealiseerd. Hier zijn huiseigenaren niet alleen 
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de eigen woning maar ook van het 
omliggende landschap.  

Thans heeft de Buurt ruim 40.000 inwoners maar helaas is voor veel van hen het bestaan 
van de Buurt en haar historie onbekend.  Maar ook binnen het Gemeentelijk apparaat 
bestaat die onbekendheid. Zo neemt de afdeling Kunst en cultuur de Buurt niet mee in de 
bijlage Erfgoedinstellingen van de concept Museumvisie en geeft de afdeling 
communicatie in 1e instantie aan dat voor publicatie van de Buurtspraak  de website van 
de wijk Ede-Veldhuizen het juiste kanaal is. Kortom “Je moet het verleden kennen om 
het heden te snappen”. En daar voor is nog veel werk te doen.

Om de verbondenheid van de Buurt met de Gemeente, of moet ik zeggen van de 
Gemeente met Buurt te onderstrepen geef ik graag het woord aan Buurtmeester Gijs 
Jansen voor een toelichting op de plaquette.
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Vervolg toespraak door Buurtmeester Gijs Jansen

Namens het Buurtbestuur biedt de Buurt Ede-Veldhuizen, ter bevestiging van de 
historische relatie tussen de Buurt en de Gemeente Ede, graag een plaquette aan, aan de 
Gemeente 

Als Directeur van Fydro BV Glasvezelbeton in Ede is het materiaal van de plaquette in de 
fabriek van Fydro in Ede geproduceerd.  Het bestaat uit puur minerale grondstoffen zand, 
water, cement en is versterkt met glasvezel. Deze combinatie van grondstoffen laat zich 
prima inzetten om uiterst dun materiaal te maken dat door de beton-specifieke 
eigenschappen speciale en unieke toepassingen kent, zoals bijvoorbeeld buitengevel 
elementen en bakovenvloeren.

Na de gebruiksperiode is het materiaal geschikt voor hergebruik, zelfs in de eigen 
betonfabriek, waarmee de Cradle to Cradle filosofie werkelijkheid wordt. Deze filosofie 
past uitstekend bij de Gemeente Ede gezien het streven naar duurzaamheid . 

Graag wil ik dan ook Burgemeester van der Knaap vragen om deze plaquette te onthullen 
met de afspraak deze plaquette een zéér prominente plaats te geven in het 
Bestuurscentrum van de Gemeente waarbij ons advies de Raadzaal is!! 
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