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                               Jaarverslag Buurtspraak 2014: 
Bijlage 1 

Buurt Ede-Veldhuizen  Jaarverslag 2013-2014  
 

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de 
activiteiten van het Buurtbestuur. Over het Buurtjaar 2013-2014 telde de agenda van het 
Buurtbestuur, naast de 7 reguliere bestuursvergaderingen, nog 75 andere activiteiten.  
 
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten was ook dit jaar weer het netwerken om het 
verhaal van de Buurt en haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen. 
Op uitnodiging werden presentaties en openingen van exposities en tentoonstellingen 
bijgewoond, deelgenomen aan een excursie naar de nieuwe Wildkansel en is de opening van 
de werkruimte van de Archeologische Werkgemeenschap bezocht. De samenwerking tussen 
partijen als het Historisch Museum, de Vereniging Oud Ede en het Gemeente archief is 
verstevigd en de mogelijke samenwerking met ’t Winkeltje v.d. Bospoort 
onderzocht. 
 
Daarnaast zijn lezingen verzorgd tijdens Cultureel Café Dante, voor de Rotary 
Ede-Kernhem, de Stichting Probusclub Ede, tijdens het Historisch café van het 
Gemeente archief en op de “museumburenavond” in het Historisch Museum. 
Tevens waren wij aanwezig in een radio uitzending “Ede vitaal” van de Lokale 
Omroep Ede  
 
Er is deelgenomen aan de 1e Edese Beursvloer waar verenigingen, stichtingen e.d. jaarlijks de 
gelegenheid krijgen om in contact te komen met  Edese Bedrijven. Enerzijds om kennis te 
maken met elkaar en anderzijds om elkaar te ondersteunen. Hier legden wij contact met de 
kandidaat Buurtschrijver en vonden we aanvullende ondersteuning door het notariaat. 
 

Naar aanleiding van de Buurtspraak 2013 werd een 
bezoek voor geërfden aan de nieuwe kooi van de 
Edese Schaapskudde voorbereid. Tijdens het 
bezoek aan de kooi hebben wij als sponsor voor de 
1e maal een lam geadopteerd die wij de 
naam hebben gegeven “Unico de 1e” 
genoemd naar de Buurtrichter Unico van 
Wassenaer. Deze adoptie werd mogelijk 
door het ombuigen van directe 
sponsoring van de Stichting Edese 
Schaapskudde naar de Stichting Vrienden 

van de Edese Schaapskudde. Door deze wijziging zijn wij voor het eerst ook als “sponsor” 
erkend op het sponsorbord en is op uitnodiging van de Stichting de traditionele 
Scheerdersmaaltijd in de kooi bezocht na afloop van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. 
 
Als uitvoering van de op de Buurtspraak 2013 besproken zaken werd de 
“herkenbaarheid van het Buurtbos” afgerond door het plaatsen van twee 
informatie borden door het Gemeentelijk Bosbedrijf. 
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De op de Buurtspraak door Burgemeester van de Knaap toegezegde “bankjes op de Eder 
heide” werden ook daadwerkelijk geplaatst.  
 
De aan de gemeente tijdens de Buurtspraak aangeboden 
plaquette van de Buurt werd in het bestuurscentrum van de 
Gemeente opgehangen. De officiële onthulling zal in het 
najaar van 2014 alsnog plaats vinden. Door het ministerie van 
Defensie werd, na jarenlang onderwerp van gesprek te zijn 
geweest op de Buurtspraak, de begroeiing langs de N224, om 
zo het gezicht op de heide te herstellen, ook daadwerkelijk 
uitgevoerd. 

 
Voor de eerste maal maakte de Buurt, als voormalig 
terreineigenaar en nog altijd in het bezit van 
bepaalde rechten op de hei deel uit van het comité 
Natuuropschoondagen voor de Edese schooljeugd.  
Hierbij wordt door kinderen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs één dag gewerkt op de heide om deze 
te ontdoen van ongewenste opslag. Met de 
ondersteuning van defensie worden de heidevelden 
beheerd. De sponsoring van drankjes kon door ons, via 
FrieslandCampina Riedel, worden geregeld. 

 
De restauratie van de luidmotor van het Angelusklokje in 
het “Cleyne” torentje op het dak van de Oude Kerk kon 
door de Buurt, in samenwerking met de heer Jan 
Houweling uit Oud Alblas als vrijwilliger, worden 
gerealiseerd. Het klokje was door een mechanisch defect 
al vele jaren niet meer bruikbaar. Dit klokje dat na de 
restauratie van de kerk in 1964 door de geërfden van de 
Buurt werd geschonken luidt bij huwelijken in de kerk en 
laat nu weer zijn heldere klanken over het dorp 
neerdalen. Als bijlage bij dit jaarverslag treft u een 
gedicht aan geschreven door de Buurtschrijver Drikus Heij 
dat als dank aan de geërfden werd gepubliceerd in de 
Edesche Courant van 27 januari 1965. 
 

In het kader van “Noaberschap” bezochten wij in de 
Doesburgerbuurt de Nationale Molendag en het oogstfeest en 
waren wij aanwezig bij de officiële opening van het 
Doesburgermolenpad, het 50e klompenpad van de stichting 
Landschapsbeheer Gelderland. Dit pad start in de Buurt bij 
huis Kernhem en loopt o.a. ook langs de Wildwal. 
 
 

 
Regelmatig werden de openbare bijeenkomst van de commissie begeleidingsgroep 
Bosbeheerplan 2010-2022 van de Gemeente Ede bijgewoond. Wij werden uitgenodigd deel te 
nemen aan het erfgoedproject “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin” als onderdeel 
van het project “Living artifacts of the Veluwe” geïnitieerd door de afd. ruimtelijk ordening 
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van de gemeente. Daarnaast ging dit jaar onze deelname aan het overleg over het herstel en 
zichtbaar maken van de Wildwal van Lunteren naar Wageningen door. 
 

Als lid van het comité herdenking “Vluchtoord Ede”, het 
Belgenkamp, werd intensief deelgenomen aan de 
bijeenkomsten van zowel het lokale comité, dat een 
herdenkingsprogramma voorbereid voor september 2015, 
als het regionale comité bestaande uit de 
herdenkingscomités Uden, Nunspeet en Ede. Door deze 
samenwerking werd in Nunspeet de tentoonstelling 
“Onafzienbare heidevlakten” bezocht en de presentatie 
van een lespakket “Onderdak in Nunspeet” bijgewoond. 
In Uden werd een voorstelling “Grenslicht” bezocht in 
het openluchttheater geïnspireerd op het leven in het 

vluchtoord. Dit laatste was een zeer 
                                                        bijzondere ervaring. 
 

 
 
Door het buurtbestuur werd het initiatief genomen om, naar aanleiding van het aanbieden van 
een watertappunt aan de ondernemers bij de opening van het gerestaureerde Bospoort gebied 
door de gemeente, te ijveren voor het terugbrengen van de dorpspomp, oorspronkelijk 
eigendom van de Buurt Ede-Veldhuizen, die stond op het kruispunt tegenover café de 
Bospoort. Voor dit initiatief werd samenwerking gevonden bij de Vereniging Oud Ede. Op dit 
moment zijn wij nog volop in overleg met de gemeente om mogelijke haalbaarheid te 
onderzoeken.  

 
De in 2012 vanuit het Rabobank Coöperatiefonds 
ontvangen bijdrage voor het realiseren van een Boek over 
Kernhem is dit jaar na overleg met de bank teruggestort. 
Na gesprekken met een aantal partijen om het boek 
mogelijk te realiseren werd als laatste op verzoek van de 
Stichting Erfgoed Ede met hun gesproken. De stichting 



  

Bijlagen Buurtspraak 18-09-2014 
 

kon echter geen zekerheid geven omtrent realisatie van de uitgave waarna, na overleg met de 
Rabobank, werd besloten het geld te retourneren. 
 
 
 
Eind 2013 werd het bestuur benaderd door een geërfde betrokken bij de afwikkeling van de 
Buurtvereniging Klaphek. Deze vereniging had geen functionerend bestuur meer en er werd 
gezocht naar een oplossing voor een tijdelijk sluimerend bestaan. Na intensief overleg en het 
voorleggen van de mogelijkheden en consequenties aan de notarissen van beide partijen kon 
een overeenkomt worden opgesteld. Hierin werd uitsluitend het financiële beheer van het 
bezit tot medio 2017 overgedragen aan de Buurt. Als conform de statuten van de 
Buurtvereniging vóór medio 2017 geen nieuw bestuur kan worden gevormd vervalt het 
volledige tegoed aan de Buurt Ede-Veldhuizen. 
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                              Verslag Buurtspraak 2014: Bijlage 2 

Bestuur Buurt Ede-Veldhuizen                                                  18 september 2014 

 

Gedicht over het luidklokje op de Oude Kerk 
 

In het voorjaar van 2014 werd de documentenverzameling van VOE beschikbaar in het gemeente 
archief. Deze verzameling bestaat uit bijna tienduizend stukken over de geschiedenis van Ede. 
Pamfletten, bekendmakingen, krantenartikelen, advertenties enz. Ook over de Buurt Ede-
Veldhuizen zijn er veel documenten te vinden. 
 
In deze documenten troffen wij een gedicht aan, uit de Edesche Courant  van 27 januari 1965. Een 
dankgedicht geschreven door Hendrikus (Drikus) Heij* , buurtschrijver van de Buurt Ede-Veldhuizen van 
1949 tot 1971. Geschreven ter gelegenheid van het aanbieden namens de geërfden van het luidklokje 
t.b.v. het Angelustorentje op de Oude Kerk. Drikus Heij werd 68 jaar en overleed op 2 mei 1975. Een 
historisch gedicht dat door delen van het gedicht ook nu nog altijd actueel lijkt.  
 
Maar ook een gedicht dat de betrokkenheid van de Buurt met de Oude Kerk en het Angelustorentje 
weer actueel maakt. Eind 2013 ontdekte het Buurtbestuur dat het luidklokje al lange tijd niet meer 
luidde. Hierover werd contact opgenomen met het college van kerkrentmeesters van de Herv. 
Gemeente om dit onderwerp te bespreken. Echter financieel was de restauratie niet haalbaar en ook 
de Buurt beschikte niet over de middelen dit te financieren. 
 
De Buurtrichter vond in de heer Jan Houweling uit Oud Alblas een persoon die de restauratie van de 
luidmotor pro deo voor zijn rekening wilde nemen. Na overleg met het college van kerkrentmeester, 
het testen van de elektrische installatie, de restauratie van de luidmotor en het vervangen van de 
ketting van het luidwiel door de heer Houweling kon in het voorjaar van 2014 de klok weer in werking 
worden gesteld. Sinds die tijd klinkt het heldere geluid van het klokje, bij huwelijken in de Oude Kerk, 
weer als vanouds over het dorp.         
Met deze achtergrond werd, door de Buurtrichter Geen Broere, op de Buurtspraak van 18 september 
2014, het gedicht voorgedragen aansluitend op het verslag over de restauratie van het luidklokje aan 
de geërfden. 

 
Buurtbestuur Buurt Ede-Veldhuizen 
Geen Broere / Buurtrichter 
 
Bijlage: Gedicht H. Heij 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
* https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/geschiedenis-van-ede/14-personen/heij-drikus/ 
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Buurt EdeBuurt EdeBuurt EdeBuurt Ede----Veldhuizen dankt u!Veldhuizen dankt u!Veldhuizen dankt u!Veldhuizen dankt u!    

 
De meer dan duizend jaar oude “Buurt”, 

Door “Richters” en “Meesters” al eeuwen bestuurd, 

Willen bij deze hun dank hier geven, 

Voor ’t spontane Buurtse medeleven. 

 

Ons plan……., met een luidklokje als doel, 

Was toch een gebaar van historisch gevoel, 

Wij hadden het zo dan ook gevraagd, 

En dank zij u, is dit fijn geslaagd. 

 

Want in dees tijd van bouwen en breken, 

Kernplan “reactie” van insiders en leken, 

Van grote en grootse vooruitstrevendheid, 

Of meer behouden en bedachtzaamheid, 

Want….. honderd hoofden….. honderd zinnen, 

Moeten ze stoppen? ---- of nog beginnen?, 

Zal dit zo doorgaan….., zal het gebeuren?, 

Moeten we juichen ----, of moeten we treuren? 

Maar hoe het komt…. En hoe’t zal gaan…., 

Dees kerk blijft in de kern toch staan. 

Dit eeuwenoude historisch gebouw, 

Blijft “oude” en “nieuwe” tijden trouw. 

 

’t Kapelletje op ’t dak --- was niet meer, 

Maar nu --- u ziet het …., het staat er weer. 

Nu zal het klokje weer klingelend luiden, 

Van Noord tot Oost en West en Zuiden. 

 

Een stukje historie is hiermede geborgen, 

Van gisteren …. Vandaag, maar ook voor morgen, 

En voor deze oude Edese klanken, 

Wil Buurt “Ede-Veldhuizen” u hartelijk danken. 

 

DDDDe Buurtschrijver; H. Heije Buurtschrijver; H. Heije Buurtschrijver; H. Heije Buurtschrijver; H. Heij  / 1964  / 1964  / 1964  / 1964    
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                                      Verslag Buurtspraak 2014: Bijlage 3 
Buurt Ede-Veldhuizen  2013-2014                                              18 september 2014 

 

Extra toelichting financieel Jaarverslag: 
- Buurtvereniging Klaphek 
- Boek Kernhem 
 

Buurtvereniging Klaphek: 
Eind 2013 werden wij door geërfde dhr. ten Klooster benaderd inzake de buurtvereniging Klaphek (lees 
vereniging). Deze vereniging had, sinds de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2013, geen 
functionerend bestuur meer. In deze vergadering kreeg de heer ten Klooster als lid het mandaat om 
een oplossing te vinden om de vereniging met een nieuw bestuur voort te laten bestaan, of indien dit 
niet haalbaar zou zijn, een mogelijkheid te creëren de vereniging sluimerend te doen voortbestaan. 
Voor deze laatste optie zocht de heer ten Klooster contact  met de Buurt Ede-Veldhuizen (lees Buurt). 
 
Na intensief overleg tussen de Buurt en de heer ten Klooster, en het voorleggen van de mogelijkheden 
en consequenties voor beide partijen aan notaris E. Boerkamp van notariskantoor van Putten van 
Apeldoorn (voor de Buurt) en notaris T.J. Schutte van notariskantoor Posthuma en Schutte (voor de 
vereniging), die aan de Buurt beide hun belangeloze medewerking hadden toegezegd, werd gezocht 
naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zonder dat de Buurt daadwerkelijk het bestuur 
zou overnemen. 
 
Voor de uiteindelijke oplossing werd een overeenkomst opgesteld waarbij de Buurt de tegoeden van de 
buurtvereniging Klaphek in beheer neemt tot 29 juni 2017. Indien er vóór die tijd, conform de statuten 
van de buurtvereniging, geen nieuw bestuur wordt gevormd vervalt het tegoed per deze datum 
definitief aan de Buurt. De Buurt zal conform de overeenkomst jaarlijks tijdens de Buurtspraak verslag 
doen van het beheer van de gelden. De overeenkomst werd middels een akte van depot bij het kantoor 
van notaris Schutte in bewaring gegeven. 
 
Boek Kernhem: 
In 2012 ontving de Buurt, door een aanvraag van Jan Kijlstra, een bedrag van € 2.500,- uit het 
Coöperatiefonds van de Rabobank t.b.v. de realisatie van een boek over Kernhem. In de periode 
2012/2013 hebben wij met diverse partijen gesproken om te onderzoeken of zij een boek konden  
realiseren met gebruik van het ontvangen bedrag. Helaas leidde dat niet tot resultaat.  
 
Na de Buurtspraak van 2013 ontvingen wij het verzoek van de Stichting Erfgoed Ede om te overleggen 
over de besteding van de gelden t.b.v. realisatie van het boek. Na dit gesprek en de hierover gevoerde 
correspondentie kon niet worden vastgesteld dat met de toekenning van het bedrag de realisatie van 
het boek ook daadwerkelijk zou kunnen geschieden. Met deze onzekerheid hebben wij wederom 
overleg gehad met de Rabobank waarbij duidelijk werd dat realisatie het uitganspunt diende te zijn. 
Omdat de Stichting deze zekerheid niet kon geven hebben wij moeten besluiten het bedrag volledig 
terug te storten aan de Rabobank. De Stichting Erfgoed Ede werd hiervan op de hoogte gesteld.    
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                                   Verslag Buurtspraak 2014: Bijlage 4       
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen                                  18  september 2014 

 

Presentatie “Het BEELD van EDE” door Buurtrichter Geen Broere tijdens de Buurtspraak 

van de Buurt Ede-Veldhuizen 2014. 
 

 

Het BEELD van Ede,  
Wandelend door de cultuurgeschiedenis van het dorp 
 
Wat ik aan reacties om mij heen hoor en in gesprekken met inwoners peil dan heeft Ede denkt men geen 
geschiedenis, geen monumenten, is er geen historie of alles is afgebroken in het kader van de vooruitgang enz. 
enz. Toch heeft Ede dit zeker wel!...... kijken we alleen al naar de geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen. 
Maar je moet het wel weten en willen zien dus moeten we het ook vertellen! 
 

Verhalen en opmerkingen over dit onderwerp gingen een eigen leven lijden. Zijn deze uitgangspunten waar? En 
zou je daar wat aan kunnen doen? Allerlei vragen kwamen naar boven.  Als we kijken naar de facebookpagina 
“Oud Ede”  met al z’n verschillende foto’s dan rollen de verhalen over elkaar heen. Juist, onjuist, aannames 
maar de verhalen zijn er wel. 
 

Dat brengt mij bij een uitspraak van één van mijn voorgangers Buurtrichter Jan Versteeg in 1974 nu dus alweer  
veertig jaar geleden: 

“Wie een beeld wil schetsen van de ontwikkeling van Ede tot op deze dag', kan zich niet onttrekken aan 

haar vroegste historie. Vandaag en morgen zijn ondenkbaar, onbestaanbaar, zonder gisteren. Het 

verleden is geen afgedane zaak, het leeft voort in de signatuur van bodem, landschap en dorp, in de 

vormentaal van de natuur en de daden van de geslachten die voor ons leefden”. 

Alle historische fenomenen zijn samen te vatten onder cultuur-, beschavings-, en expansiegeschiedenis.  Dan is 
de volgende vraag hoe kun je dit vertellen en beleefbaar maken. Dat bracht mij op het idee om, samen met 
partners als Historisch Museum Ede, Vereniging Oud Ede, Militair Historisch Platform en het Archief- en 
Archeologie Gemeente Ede en anderen, maar niet in de laatste plaats ook met behulp van de inwoners van Ede, 
te onderzoeken of wij dit samen een vorm zouden kunnen geven. Er is veel bekend en beschikbaar  in archieven 
en er zijn over allerlei onderwerpen boeken e.d. verschenen. Maar met name onder de (oud)Edenaren zijn NU 
nog de verhalen en anekdotes te achterhalen die nog niet zijn opgeschreven uit  de vorige eeuw of door 
overlevering mogelijk nog langer geleden. 
 

Als Buurtrichter zou ik dan ook hier op deze Buurtspraak het idee willen lanceren om te komen tot “Het BEELD 
van Ede” een wandeling door de cultuurgeschiedenis van het dorp. En als de Buurt de Maanen nog had 
bestaan dan hadden zij zich hier zeker ook bij aangesloten. Om fysiek en tastbaar te maken wat er is en wat er 
was maar ook als E-book om het op een moderne manier uit te geven.  Zeg maar een extra omvangrijk Historisch 
digitaal cahier of een cahier. Met als basis de kern Ede van 1832 en haar uitvalswegen. Beelden van een 
wandeling door het dorp, altijd als uitgangspunt de toren van de Oude Kerk het historische herkenningspunt van 
het dorp, aan de hand van beelden en fragmenten.  
 
Daarnaast ter ondersteuning een website maar ook om het verhaal dynamisch te houden, denk aan filmopnamen 
en geluidsfragmenten. Maar ook om daar en de informatie te kunnen blijven updaten. Daarnaast werken met een 
layer app of QR-codes op interessante panden of  plaatsen om te linken naar de meest recente informatie. En als 
extra het verhaal van Ede opnemen als stadswandeling, mogelijk  in meerdere delen, om het verleden tastbaar 
te kunnen toetsen aan het heden voor inwoners en toeristen.  
 

We starten de wandeling bij het 'Point-Growth' (Groeipunt) bij de Oude Kerk, het meest historische 
herkenningspunt in Ede, door het richting het zuiden om via de Klinkenberg, Paasberg, Bospoort en 
Kernhem weer terug te keren in het dorp. Met hier en daar nog een interessant uitstapje en zijn er 
meerdere routes te lopen of te koppelen.  
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Hoe zou het kunnen worden:  
Bijvoorbeeld een huidige foto van het Kruidvat wat in feite een doorkijkje geeft naar de oude markt, de 
veilinghal, café Marktzicht en de muziektent  of andersom vanuit het Kruitvat naar de Hema zien we Hotel “Hof 
van Gelderland” en de garage van Laar.  Maar ook de koppeling tussen de nog herkenbare panden van toen en nu 
met hun verhaal. En….. is er een speciaal verhaal te vertellen over een gebied of plaats, zoals bijvoorbeeld de 
over de Paasberg dan verwijzen naar een apart hoofdstuk of opnemen op de website.  Maar ook de beelden in de 
openbare ruimte zouden er in opgenomen kunnen worden. Geen lange opsommingen van historische feiten maar 
een interessant en leesbaar verhaal met beelden. Ik heb het al vaker gezegd, zelf ben ik geen historicus dus is 
het een idee van grote lijnen en een historicus of “echte Edenaar” zal mij ongetwijfeld kunnen verbeteren. 
 

Dan volgt, zeker in deze tijd, al snel de vraag wie gaat dat betalen?  
Hierbij ga ik er vanuit dat door deelname van betrokken partijen, subsidie, sponsoring, donaties en giften dus 
“Crowdfunding” in de breedste zin van het woord aan realisatie kan worden gewerkt. Maar laten we eerst eens 
gaan kijken of wij SAMEN tot een projectplan zouden kunnen komen.  
 

Wij als Buurt Ede-Veldhuizen gaan als initiatiefnemer de gesprekken graag aan. 
 
Buurt Ede-Veldhuizen 
Geen Broere 
Buurtrichter 
18-09-2014 
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                                           Verslag Buurtspraak 2014: bijlage 5 
Buurt Ede-Veldhuizen                                           Financieel Jaaroverzicht 
Betreft : Jaaroverzicht van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014 

 

Rabo Rekening Courant(RRC) (1420.41.807) 
Ontvangsten: 

01-09-2013 Saldo RRC     €     15,76 

09-09-2013 Overboeking van RBSR 3177.577.676       85,00 

19-09-2013 Gift 2013 van geërfde         20,00 

19-09-2013 Overboeking van RBSR 3177.577.676       40,00 

20-09-2013 Restitutie salarissen         40,00 

01-10-2013 Restitutie kosten 1/7/13-30/9/13        15,75 

26-10-2013 Overboeking van RBSR 3177.577.676     120,00 

07-11-2013 Jachtrecht G. van de Zandschulp         50,00 

23-04-2014 Overboeking van RBSR 3177.577.676     150,00 

26-05-2014 Overboeking van RBSR 3177.577.676   2500,00 

28-05-2014 Overboeking van RBSR 3663.406.636     163,35 

25-07-2014 Overboeking van RBSR 3663.406.636         6,16 

      Totaal  € 3206,02 

Uitgaven: 

09-09-2013 Kaasschieter Juwelier reverspeld t.b.v. G.Folsche      35,00 

20-09-2013 Salarissen           40,00 

20-09-2013 Kosten Buurtspraak 2013 (mw. R. Stam)         47,50 

20-09-2013 Diversen afscheid buurtspraak via H.B. ten Klooster      58,32 

01-10-2013 Kosten RRC (1/7/13-30/09/13)          1,94 

26-10-2013 Premie Interpolis WA-verzekering      121,01 

01-01-2014 Kosten RRC (1/10/13-31/12/13)            2,67 

10-03-2014 Bloemen afscheid mw. T. Stam (Huis Kernhem) via G. Broere      7,95 

01-04-2014 Kosten RRC (1/1/14-31/3/14)          1,14 

24-04-2014 St. Vrienden Edese Schaapskudden, Donatie 2014    150,00 

07-05-2014 Kosten 1/4/14-6/5/14 tbv opheffen rekening Buurtver. Klaphek    6,16 

27-05-2014 Terugboeking Rabo Coöperatiefonds, boek Kernhem 2500,00  zie N.B.1 

29-05-2014 Posthuma&Schutte, Kosten depotakte buurtver. Klaphek   163,35 

30-06-2014 Lococensus/Tricijn, Waterschapslasten 2014        5,14 

01-07-2014 Kosten RRC (1/4/14-30/6/14)          4,63 

31-08-2014 Saldo RRC          61,21 

      Totaal  € 3206,02 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (3177.577.676) 
Ontvangsten: 

01-09-2013 Saldo RBSR 3177.577.676   € 8626,52 

01-01-2014 Rente (01/01/13-31/12/13)        92,47 

     Totaal  € 8718,99 

Uitgaven: 

09-09-2013 Overboeking naar RRC 1420.41.807  €     85,00 

19-09-2013 Overboeking naar RRC 1420.41.807       40,00 

26-10-2013 Overboeking naar RRC 1420.41.807     120,00 

23-04-2014 Overboeking naar RRC 1420.41.807     150,00 

26-05-2014 Overboeking naar RRC 1420.41.807   2500,00 

31-08-2014 Saldo RBSR 3177.577.676    5823,99 

      Totaal  € 8718,99 
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RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (3663.406.636) t.b.v. Buurtvereniging Klaphek 
Ontvangsten: 

01-09-2013 Saldo RBSR 3663.406.636   €       0,00 

02-05-2014 Saldo opheffing rekening Buurtvereniging Klaphek  5707,01 

     Totaal  € 5707,01 

Uitgaven: 

28-05-2014 Overboeking naar RRC 1420.41.807, kosten depotakte €   163,35 

25-07-2014 Overboeking naar RRC 1420.41.807, kosten opheffen rekening    6,16 

31-08-2014 Saldo RBSR 3663.406.636    5537,50 zie N.B.2 

      Totaal  € 5707,01 

 

Bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen op 31-08-2014 
Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)             PM 

Buurtboeken in Gemeentearchief Ede            PM 

Saldo Rabo Rekening Courant (1420.41.807)   €     61,21 

Saldo RaboBedrijfsSpaarRekening (3177.577.676)    5823,99 

      Totaal  € 5885,20 

 

N.B.1  De Rabobank doelsubsidie van € 2500,-  ten behoeve van een boek over Kernhem is teruggestort naar het 

Coöperatiefonds van de Rabobank. 

 

N.B.2  Het saldo van RBSR 3663.406.636 is géén bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen; vooralsnog is het saldo van de 

Buurtvereniging Klaphek. Als de Buurtvereniging Klaphek niet tot een doorstart komt, vervalt het saldo volgens  overeenkomst 

dd. 15-04-2014, gedeponeerd bij notariskantoor Posthuma en Schutte per 15-05-2014, per 29 juni 2017  

aan de Buurt Ede-Veldhuizen. 

 

 

Overzicht saldo van de laatste 5 jaar: 
per 31-08-2010  € 6869,04 

per 31-08-2011     6661,33 

per 31-08-2012     6352,61 + 2500,00 = 8852,61 

per 31-08-2013     6142,28 + 2500,00 = 8642,28 

per 31-08-2014     5885,20 
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                                         Verslag Buurtspraak 2014: Bijlage 6 

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen                                            18 september 2014 
 

Verslag over het beheer van het Buurtbos door Buurtscheuter Benny van Dasselaar tijdens de buurtspraak op 
donderdag 18 september 2014  

 

 

Geacht buurtbestuur en geërfden,  
 
Na mijn benoeming als buurtscheuter tijdens de buurtspraak op 19 september 2013 heb ik mij verder 
in toestand van het Buurtbos verdiept en gekeken naar de vitaliteit van de het bestaande bos met 
name de hoofdboomsoorten Douglas, Japanse lariks, Grove den en Amerikaanse eik. Vorig jaar 
september al concludeerde ik  dat de vitaliteit van met name de hoofdboomsoorten redelijk tot goed 
is.  
 
Op 28 oktober vorig jaar was er de eerste najaarsstorm waar het Buurtbos ongeschonden door heen is 
gekomen hetgeen mij sterkte in de conclusie dat de vitaliteit van het bos redelijk tot goed is en er een 
voldoende basis voor een goed bosbeheer. 
 
Evenals voorgaande jaren zal ik ook dit jaar verslag doen op basis van een aantal centrale thema’s te 
weten: 
1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 
2. Toezicht / vuilstort / handhaving 
3. De jacht 
 
Onderhoud en instandhouding 
Tijdens de vorige buurtspraak heb ik aangegeven dat de hoofdopstand bestaande gedund kan worden 
waarbij gestuurd dient te worden op het verkrijgen van natuurlijke verjonging van deze boomsoorten. 
Naast dat een dunning nodig is om de groei van de bestaande opstand te bevorderen en licht op de 
bodem te maken voor natuurlijke verjonging, is ook de financiële kant van belang, er moet immers ook 
geld in het laadje komen. Tijdens de blesronde heb ik in verband met de zorgplicht en de 
aansprakelijkheid voor de terreineigenaren extra aandacht besteed aan de rand bomen langs de beide 
openbare wegen langs het bosperceel.  
 
Zowel vanuit deze financiële doelstelling als vanuit de doelstelling van het buurtbestuur om de 
geërfden meer te betrekken bij de buurt en meer affiniteit te laten krijgen met het Buurtbos is in 
overleg met het bestuur besloten om de dunning te verdelen in een naaldhout exploitatie en een 
loofhout exploitatie. 
 
Aan het eind van de zomer heb ik op basis van dit uitgangspunt een blesronde gedaan in het naaldhout, 
in totaal heb ik 97 naaldbomen geblest met een gemiddelde diameter op borsthoogte van 30 
centimeter, hetgeen neerkomt op een geschatte opbrengst van circa 100 m³. Het hout zal dit najaar 
op de markt gebracht worden in samenhang met houtverkoop van andere landgoedbossen die ik 
beheer. De aannemers/handelaren waarmee ik werk zijn ERBO en FSC gecertificeerd waardoor de 
duurzaamheid is gewaarborgd. 
 
De werkzaamheden zullen in het winterseizoen worden uitgevoerd, met als uiterste ruimingsdatum 15 
maart 2015 want dan begint het broedseizoen volgens de Flora en fauna wet en mag niet meer in het 
bos gewerkt worden ter voorkoming van verstoring van de broedende vogels. 
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Toezicht / vuilstort / handhaving 
Omdat op de geplaatste informatieborden bij het buurtbos geen plaats is voor de een zogenaamde 
“openstellingsbord” met daarop de regels wat wel en niet is toegestaan heb ik deze afgelopen maand 
aan het begin van het “Lariksenlaantje” bij de Woutersweg en de Barteweg geplaatst.  
Tijdens mijn bezoeken aan het Buurtbos heb ik geen nieuwe vuilstorten geconstateerd, wel zijn er nog 
restanten van vuilstorten, met name tuinafval, uit het verleden. Ook heb ik geconstateerd dat door de 
wegbeheerder aan de Woutersweg enkele watergaten gedeeltelijk op het eigendom van de buurt  
gemaakt zijn. Voor de handhaving zal samenwerking gezocht worden met de Boa’s die al in het gebied 
actief zijn. 
 
De jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is verhuurt aan de heer Van de Zandschulp. De jachthuur-overeenkomst 
eindigt op 31 maart 2015 en kan dan opnieuw worden verhuurt op basis van op dit moment geldende 
bepalingen en voorwaarden voor de jacht en het wildbeheer in Nederland.  
Op 5 november 2013 heb ik een overleg gehad met de huidige jachthuurder en het wildbeheer en 
toezicht in het Buurtbos besproken. Hij heeft aangegeven de jacht opnieuw voor de wettelijk 
vastgesteld periode van zes jaar te huren, hetgeen ik u hierbij ook voorstel.  
 
Tot slot 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gevoerde beheer in het 
afgelopen jaar en ben gaarne bereid eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen nader toe te 
lichten. 
 
B. van Dasselaar 
Buurtscheuter Buurt Ede-Veldhuizen  
18 september 2014 
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                                                      Verslag Buurtspraak 2014: Bijlage 7 

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen                                           18 september 2014 

 
Lezing gehouden tijdens buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen 
door Ingeborg Kriegsman, namens het comité Vluchtoord Ede 
 

Een vluchtoord op de Eder hei. Wanneer je er nu rondloopt, is het moeilijk te bevatten dat er honderd 
jaar geleden een dorp heeft gestaan. Een dorp met een kerk, school, ziekenhuis, postkantoor, 
elektriciteitscentrale, woonbarakken, eetzalen en nog veel meer. En dat alles om vluchtelingen uit 
België op te vangen. Mannen, vrouwen en kinderen die waren gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun 
land en een veilige haven zochten in het buurland. 
 

Het begon allemaal in Sarajevo op 28 juni 1914 met de moordaanslag op Franz-Ferdinand, de 
kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, en zijn vrouw Sophie Chotkova. De prins was een fervent jager, 
maar was geen oorlogszuchtige man. Hij zette zich voornamelijk in voor vrede in Europa. In Sarajevo, 
dat in 1908 was geannexeerd door Oostenrijk-Hongarije, had men grote moeite met het Habsburgse 
rijk. Tijdens een bezoek van Franz-Ferdinand en zijn vrouw, schoot Gavrilo Princip, een student uit 
Belgrado, op deze twee naïeve mensen tijdens een rondrit door de stad in een open auto. Dat was de 
aanleiding voor de Grote Oorlog, waarbij een groot deel van Europa werd betrokken. 
 

Op 3 augustus 1914 verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk en besloot dat land binnen te vallen. 
De meest eenvoudige route naar Frankrijk liep via België, dat evenals Nederland neutraal was 
gebleven. Maar die neutraliteit werd geschonden en het Belgische leger verweerde zich dapper. Eind 
september werd Antwerpen gebombardeerd en begon de slag om Antwerpen. Dat was de oorzaak van 
de grote stroom Belgische vluchtelingen naar het noorden, naar het veilige en neutrale Nederland.  
 

En zo werd Nederland dus toch betrokken bij de oorlog, ook al bleef de neutraliteit gehandhaafd. Er 
werden niet alleen Belgische vluchtelingen opgevangen, maar ook Duitse en ook Belgische, Duitse en 
Engelse militairen. Deze militairen werden ondergebracht in speciale interneringskampen. 
 

De eerste opvang van de vluchtelingen vond plaats in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het ging 
hierbij om ongeveer een miljoen mensen, die de straten en dorpen letterlijk overspoelden. Mensen 
werden doorgestuurd naar andere plaatsen in Nederland, waar men soms maar kort verbleef. Eind 
1914 waren de meesten, na zachte drang vanuit Nederland, weer teruggekeerd naar hun eigen 
woonplaats. Ongeveer honderdduizend Belgen bleven achter en zouden hier verblijven tot het einde 
van de oorlog. 
 

Speciaal voor deze langdurige opvang werden meerdere vluchtoorden opgericht, waaronder ook in Ede 
op de Eder hei, in die tijd nog eigendom van de Buurt Ede-Veldhuizen. De verantwoordelijkheid voor 
de bouw van het vluchtoord lag bij het ministerie van Defensie en zij stelden kolonel Mingels aan om 
alle zaken te regelen.  Hij arriveerde op 7 december 1914 in Ede en nam zijn intrek in Hotel 
Buitenzorg aan de Amsterdamseweg, waar hij ook kantoor hield. 
Op 12 december 1914 werd de bouw van het vluchtoord aangekondigd in de krant en op 27 januari 
1915 konden de eerste Belgen er al hun intrek nemen.  
Er werd dus hard doorgebouwd die winter, bij een gemiddelde temperatuur van  5 graden in december 
en ruim 3 graden in januari. Niet de meest prettige omstandigheden om een dorp uit de grond te 
stampen. 
 

Het vluchtoord was zo ingericht dat het redelijk zelfvoorzienend was. Het beschikte zelfs over een 
eigen elektriciteitscentrale, terwijl men dit in Ede nog niet had. 
Rondom het vluchtoord was een hek geplaatst en er waren twee toegangspoorten aan de kant van de 
Straatweg naar Arnhem, de huidige N224. Het vluchtoord was geen kamp, de bewoners hadden redelijk 
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veel vrijheid. Het dorp Ede lag op ongeveer 4 km van het vluchtoord en men had de mogelijkheid om 
daar te werken of inkopen te doen. Ook brachten bewoners van het vluchtoord wel eens een bezoek 
aan een café.  
 
Binnen het vluchtoord bevond zich onder andere een wasserij, een naaiatelier en een werkplaats, 
maar er was ook een recreatieruimte. Er werd aan sport gedaan en er waren culturele activiteiten. 
Een echt bloeiend dorp. Het vluchtoord beschikte over een eigen krant met de naam ‘Ons Leven’ die 
vanaf eind april 1915 iedere woensdag verscheen. Half december 1915 werd het een gezamenlijke 
krant met vluchtoord Nunspeet. Hierin werden niet alleen nieuwsberichten geplaatst, maar ook de 
oorlog werd op de voet gevolgd, zowel in België als in de rest van Europa. De nieuwsberichten uit het 
vluchtoord varieerden van mededelingen over de mis en de schoolvakanties tot sport- en 
toneelactiviteiten en er stonden ook regelmatig Belgische liedjes in die werden geoefend met een 
koor. Uiteraard verschenen er ook berichten over het verloop van de bewoners in het vluchtoord, 
waarbij bij geboorten, huwelijken en sterfgevallen de namen van de personen werden vermeld. 
 

In de zomer van 1915 werd na een gift van een Deense krant, een tweede dorp gebouwd naast het 
vluchtoord, bestaande uit 153 houten prefab-woningen. Dit werd het Deense dorp genoemd en lag 
tussen het vluchtoord en de bosrand bij de Groot Ginkelseweg. 
 

In mei 1917 werd van hogerhand besloten dat het vluchtoord werd opgeheven. Een aantal bewoners 
ging op dat moment terug naar huis en de anderen verhuisden naar het vluchtoord in Nunspeet. Ook de 
barakken werden overgeplaatst naar Nunspeet. De bewoners van het Deense dorp bleven achter op de 
hei. Dit dorp werd pas na de oorlog, in maart 1919, opgeheven. De huisjes werden afgebroken en weer 
opgebouwd in België. 
 

Het Comité Vluchtoord Ede is bezig met de voorbereidingen voor enkele herdenkingen rond het 
vluchtoord die zullen plaatsvinden in 2015. Het gaat hierbij onder andere om een tentoonstelling in 
het Historisch museum en een visualisatie van het vluchtoord op de Eder hei. In het voorjaar van 2015 
zal een middag georganiseerd worden met lezingen over het vluchtoord, de Belgische vluchtelingen en 
de impact hiervan op de bewoners van Ede. Ook zal een verbinding worden gelegd tussen de Eerste en 
de Tweede Wereldoorlog. 
  
www.vluchtoord-ede.nl 

 
Ingeborg Kriegsman 
Lid Comité Vluchtoord Ede 
18 september 2014 
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                                             Verslag Buurtspraak 2014: bijlage 8 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen                                   18 september 2014 

 
Lezing gehouden tijdens buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen door Erik van den Berg,  
Landschapshistoricus /extern adviseur platform Wildwal Lunteren-Wageningen. 
 

Op de grens van armoede en rijkdom 
  Lezing over de historie van de zuid Veluwse wildwal 
 

Aan de flank van de Zuidwest-Veluwe, grofweg tussen Meulunteren en Wageningen, ligt de langste 
wildwal van Nederland. Ooit één van de belangrijkste steunpilaren voor het boerenleven, nu slechts 
een vervallen hoopje zand. Op dit moment loop je gemakkelijk langs de wildwal zonder te weten 
welke belangrijke rol deze heeft gespeeld in de agrarische geschiedenis van deze streek. Ik heb het 
genoegen gehad om mij eind 2012-begin 2013 bezig te houden met een historisch-geografisch 
onderzoek naar de levensloop van deze wildwal. Mij leek dit een mooi moment om u wat kennis mee 
te geven, in de hoop dat dit imposante cultuurhistorische element in de toekomst wat meer op waarde 
wordt geschat. 
 

Het is ook precies datgene, het goed op waarde schatten van de wal, wat in de loop der jaren erg 
ontbrak. U zult ongetwijfeld begrijpen dat er niet veel van een wal overblijft als deze honderden jaren 
wordt verwaarloosd, laat staan de effecten van stedelijke uitbreiding of planologische ontwikkelingen. 
Dhr. Versteeg deed bij zijn afscheid in 2005 al een oproep voor restauratie van de wal, om zo verder 
verval tegen te gaan. Sindsdien zijn er veel initiatieven gestart, zoals het Platform Wildwal, waarin 
terreineigenaren van delen van de wildwal de koppen bij elkaar steken en bekijken hoe men 
gezamenlijk de wal kan behoeden van verval. De belangrijkste conclusie was dat dan eerst goed 
duidelijk moet zijn wat de wal precies is geweest. En daar kom ik in beeld. Als stagiaire vanuit de 
Rijksuniversiteit Groningen was ik gefaciliteerd bij het Geldersch Landschap, met de opdracht om de 
levensloop van de wildwal eens goed onder de loep te nemen en de geschiedenis ervan op een 
wetenschappelijke manier te onderbouwen. Hierbij kreeg ik een stapel documenten met daarin 
verschillende onderzoeken en theorieën, die ik na wat eigen speurwerk nog wat verder kon uitbreiden. 
Wat mij hieraan opviel, was dat ik veel verschillende definities tegenkwam. Blijkbaar is er dus nog veel 
onduidelijkheid over wat een wildwal nou precies inhield en waar het voor diende. In deze lezing wil ik 
hier vooral even bij stilstaan. 
 

Globaal genomen komt er een soortgelijk beeld naar voren: Een wildwal wordt door de buurtschappen 
om hun akkers aangelegd, om deze tegen wildschade te beschermen. Daarnaast werd de toenemende 
dreiging (wilddruk) hoofdzakelijk veroorzaakt door de adellijke jachtpartijen. In deze globale theorie 
worden dus in feite drie dingen beweerd: 

- De wildwal werd aangelegd door de buurten 
- De wildwal was gelegen rondom de akkers 
- Adellijke jacht was de drijfveer voor de aanleg 

 

Laten we deze drie elementen eens verder onderzoeken. Allereerst de aanleg. Het mooiste zou zijn als 
er een blauwdruk was van de eerste aanleg met daarbij een taakverdeling. U kunt vast wel raden dat 
dat er niet is. De enige informatiebron zijn de zogenaamde resolutieboeken, waarin alle regels en 
verplichtingen omtrent het beheer en gebruik van de buurt was opgeschreven. De jaartallen van de 
nog resterende boeken verschillen sterk, maar van deze buurt, Ede-Veldhuizen, dateert het oudste 
resolutieboek uit 1596. Twee jaar later, in 1598, wordt de wildwal al genoemd. Men moest hem ‘naar 
olden gewoonte’ onderhouden. Ook in de latere jaren wordt het onderhoud genoemd, ook bij de 
overige buurtschappen. Steeds zijn het de buren die verantwoordelijk zijn en ook worden beboet als 
hun deel van de wal niet op orde is. In de periode 1770-1772  komt ook de aanleg van de wildwal ter 
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sprake. Over de gehele lengte wordt de wildwal opnieuw aangelegd en er is zelfs een bestek 
aangeleverd.  
Nergens wordt er verwezen naar enige hulp van buitenaf, maar alles werd vanuit de eigen buurtschap 
gecoördineerd en uitgevoerd. Tot zover lijkt de theorie dus te kloppen en ik dacht: dit wordt een 
makkelijk onderzoek. 
 
Dan het volgende punt; de landschappelijke ligging. Even voor de duidelijkheid: er wordt aangenomen 
dat de wildwal op de grens ligt tussen enerzijds akker en anderzijds woeste grond (heide, bos). De 
woeste gronden vormden namelijk het jachtgebied van de adel en er stonden hoge straffen op het 
verwonden of doden van wild. In het ergste geval moest je dat zelfs met je eigen leven bekopen! De 
keuze voor een ‘diervriendelijke’ barrière in de vorm van een wildwal was dus al snel gemaakt. 
 

Hiervoor vertelde ik al even dat de wildwal, zoals die nu in het landschap ligt, dateert uit 1770, dus 
grofweg 250 jaar geleden. U kunt zich voorstellen dat het landschap sindsdien sterk is veranderd. 
Normaal gesproken kun je het historische landschap door middel van oud kaartmateriaal nog redelijk 
achterhalen, maar voor zo’n tijdspanne zijn onvoldoende gedetailleerde kaarten voorhanden. Ik heb 
daarom gekeken naar de bodemontwikkeling, omdat elk landgebruik zijn sporen nalaat. Op deze 
manier kon ik vrij nauwkeurig bepalen hoe de ligging van de wal zich verhoudt tot het historische 
landschap. Ik zal u niet vermoeien met alle technische details, maar voor het merendeel van het 
traject lag de wal exact op de grens tussen akker en woeste grond. 
 

Opvallend was wel dat de wildwal zelf niet was aangelegd op de akker, maar zich op de woeste grond, 
en dus het adellijke eigendom, bevond. Nog vreemder was de situatie bij Lunteren, waarbij aan 
weerskanten van de wildwal een heidegrond werd aangetroffen. Wat voor zin heeft het om een 
wildkerende wal midden in een jachtgebied aan te leggen? Laten we hiervoor eens de adellijke 
jachtpartijen nader bestuderen. De overlast van het wild zou zijn ontstaan, doordat de adel de 
wildstand kunstmatig verhoogde. Vaak werden jachtpartijen georganiseerd met een heel gezelschap, 
die daarnaast veelal uit vermogende mensen bestond. Dergelijke contacten konden van groot politiek 
belang zijn, dus wilde je er wel voor zorgen dat de jachtpartijen een groot succes waren. Dergelijke 
grootschalige jachtpartijen begonnen op de Veluwe met stadhouder Willem II en werden later nog 
uitbundiger gehouden door stadhouder Willem III. Deze ontwikkelingen speelden zich af omstreeks de 
tweede helft van de 17e eeuw. De oudste vermelding van de wildwal dateert echter uit 1568, een 
kleine honderd jaar eerder! We kunnen dan ook niet anders concluderen dat de adellijke jachtpartijen 
geen drijfveer zijn geweest voor de aanleg van de wildwal. Wel is er een duidelijk verband tussen de 
adellijke jachtpartijen van Willem III en de schade aan de wildwal, maar dat is niet de reden geweest 
om hem aan te leggen. 
 

Dan blijft de vraag waarom de wildwal is gelegen op woeste grond en niet op de akkers. Immers, 
waarom zou je als adellijk persoon de (minderwaardige) boeren toestaan om een wal op jouw grond 
aan te leggen? Ik bedoel, in de huidige samenleving zijn al voorbeelden van erge burenruzies over het 
plaatsen van een schutting of heg op andermans gebied, laat staan in de tijd toen je als adel iemand 
mocht verminken voor het stropen van wild.  
 

We kunnen allerlei onwaarschijnlijke redenen verzinnen, maar in feite is het antwoord heel simpel: 
het was geen adellijk bezit meer. Al in de 14e eeuw werden grote delen heide aan de afzonderlijke 
buurtschappen verkocht, toen de toenmalige graaf Reinoud II in ernstige geldproblemen zat. Dit is ook 
meteen de reden geweest voor de aanleg van een wal, omdat het anders niet duidelijk was welke 
grond van wie was. De wal fungeerde dus primair als eigendomsgrens: een grens tussen armoede en 
rijkdom. In het zuidelijke deel en het middelstuk van het tracé hebben de buurtschappen vervolgens 
de verkregen heide ontgonnen naar akker, wat verklaart waarom de wal zelf op woeste grond ligt, 
maar de akker er strak achter begint. In het noordelijke deel was de bodem armer en bewaarde men 
de heide om de akkers vruchtbaarder te maken, zodat hier aan weerszijden van de wal nog een 
heideterrein aanwezig was.  
 

Concluderend kunnen we stellen dat de wildwal in oorsprong dus een eigendomsgrens was, dat, nadat 
de heide was ontgonnen, de akkers beschermde tegen wildvraat. Aangezien het gebied van nature al 
een hoge wildstand had, werd het voor de buurtschappen noodzakelijk om de afzonderlijke wallen aan 
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elkaar te laten groeien. Indien er namelijk een gat ontstond tussen beide akkerwallen, kon het wild 
vervolgens schade veroorzaken op beide akkers.  
Op deze manier ontstond er een lange keten van aaneengegroeide akkerwallen, dat als geheel als 
wildwal fungeerde.  
 

Ik hoop u hiermee wat meer informatie te hebben gegeven over het ontstaan en de functie van de 
wildwal. Uiteraard is er nog veel meer te vertellen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u mijn 
rapport “De wildwal langs de Zuid-west Veluwe”  via de Buurt Ede-Veldhuizen als digitaal exemplaar 
ontvangen. 
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