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                                                          Toespraak Buurtrichter 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 15 september 2016                           

Bijlage: 1  

Betreft : van Koetshuis tot Noorderkerk 
 

De wijkpredikant van de Noorderkerk de heer J. Banga schreef in het voorwoord van de uitgave van 
Koetshuis tot Noorderkerk de volgende spreuk: 
     In ’t verleden ligt het heden 
     In het nu wat het zal worden 
 
“Van het verleden naar het heden” het thema van de Buurtspraak van vandaag.  
Het verleden: De periode tussen het eerste Buurtreglement uit 1877, de verkoop en verpachting 
door de Buurt van haar grootste bezit de heidevelden rond het dorp en het aangepaste 
Buurtreglement uit 1912.  
Onderwerpen die ook vandaag op de agenda staan het heden dus.  
 
Een tijd waarin het gezag van de Buurt al sterk was afgenomen door de overname van haar taken 
door de nieuwe Gemeente en haar bestuur. Een dorp nog, ver weg van de moderne ontwikkelingen. 
Met in het dorp Ede rond 1840 nog maar 937 en 1860 al 1406.  
 
De dorpskern de Grotestraat (nu Not. Fischerstraat) vanaf de plaats waar sedert 1903 de 
Noorderkerk staat naar als uitloper het Maandereind en de Openbare School die zich daar sinds1863 
bevond en is afgebroken in 1977. Daar begon de Grintweg (nu Stationsweg) waar de upper-ten 
woonde. De bouw van de villa’s werd mogelijk doordat na een voorstel van Jan Tulp de Buurt in 
1874 besloot percelen grond van 70 meter diep aan enige geërfden te verkopen. 
 
Tracht u het zich eens voor te stellen, Ede in die tijd. Geen riolering of vuilophaaldienst, het vuil 
werd gewoon in de grond gestopt, zonder telefoon, gas, waterleiding (er waren 21 buurt- en/of 
brandpompen) waarvan de pomp van de Buurt Ede-Veldhuizen zich hier vlakbij tegenover het 
huidige café de Bospoort bevond, geen elektriciteit en ver buiten het dorp de Keet, het in 1882 
geopende station van de Rhijnspoorweg aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht ruim 2 km. Buiten het 
dorp gelegen. Nauwelijks nog fietsen of auto’s en voor het luxe vervoer rijtuigen met ijzeren 
banden ratelend over de veldkeien.   
 
De tijd waarin de Buurt zorgde voor de aanleg van het Zwarte Laantje om de tuinen van de villa’s 
aan de westkant van de Stationsweg te beschermen tegen het steeds verder oprukkende 
Maanderzand, of zoals één van de Edese verhalen weergeeft, om vrije wandeling naar het station 
mogelijk te maken zonder de hinder van het drukke verkeer op de Stationsweg. Stelt u dit zich voor 
in die tijd!. In mei 1902 de opening van de tramlijn Ede-Barneveld langs de rand van het dorp.  
Welke lijn in november van dat jaar na het aanbrengen va zes overwegen, op last van de minister, 
toestemming kreeg als lokaal spoor. En tot 1918 nog een tolheffing, uitgezonderd voetgangers, 
door de tolgaarder ter hoogte van de huidige Tolhuislaan. 
 
 



  

Overzicht bijlagen Buurtspraak 15-09-2016 
 

Een tijd waarin Ede eigenlijk nog voornamelijk zandwegen kende. In het dorp lag een “Keienstraat” 
verder was deels grind gestrooid maar de meeste wegen waren nog pure zandwegen. Het 
onderhoud van de wegen lag “als van olds” bij de Buurten die ook eigenaar waren van de wegen. 
Zo ook de Buurt Ede-Veldhuizen. Het onderhoud beperkte zicht tot het dichten van gaten en diepe 
sporen dit mede omdat door het ontbreken van eigen inkomsten het geld hiervoor ontbrak.  
 
Een dorp met als voornaamste middelen van bestaan landbouw, veeteelt en bosbouw met 
daarnaast ambacht en kleine middenstand. Ede kende diverse kostscholen voor kinderen van 
gegoede ouders of ouders die voor jaren in Ned. Indië waren gecontracteerd. Bekend waren 
Instituut Erica van de heer Hartlust aan de Stationsweg waarvoor de Buurt in 1852 de grond afstond 
maar het meest tot de verbeelding sprekend was wel de kostschool op Kernhem van Anna Maria 
Moens die voor haar laatste rustplaats op de Paasberg de grond in erfpacht van de Buurt kreeg. 
 
Enige pensions boden vermoeide stedelingen vakantiemogelijkheden aan. Vakantie: en begrip dat 
voor de Edese boer, ambachtsman en middenstander totaal onbekend was. Vanwege de ongerepte 
natuur en dorpsrust vestigden zich er ook van tijd tot tijd, slechts tijdelijk beroemdheden in de 
literaire- of beeldende kunst. Deze groep leefde sober en verhoogde de dorpswelvaart nauwelijks. 
 
Een dorp waar nog een ieder iedereen kende. Midden in het dorp nog de boerderijen, vaak werden 
koeien door de Grotestraat, via het Torenstraatje en de Molenstraat naar de grazige weiden van de 
Buurt op Veldhuizen geleid. Varkenshokken stonden langs de weg in de dorpskern. Het beest was 
de spaarpot voor menigeen en o wee als de varkenspest uitbrak, dan stond de gehele vleselijke 
winterprovisie op het spel. Ondanks de vliegenplaag in de zomer, dank zij paarden, koeien en 
varkens in het dorpscentrum was Ede toch een gezondheidskolonie vergeleken met de stad.  
 
Als dan de Buurt rond 1900, na een verzoek hiertoe van het Ministerie van Oorlog, haar grootste 
bezit de heidevelden deels verkoopt en verpacht veranderd er veel.  
De opbrengsten van de verkoop werden verdeeld onder de geërfden. Met deze verkoop en de komst 
van defensie stond de Buurt aan de basis van de economische groei van Ede. Hierdoor ging ook de 
verkoop van zand uit het zandgat op de Klinkenberg, nu het Openluchttheater, nagenoeg nog de 
enige inkomsten bron van de Buurt, met sprongen omhoog.  
 
In 1932 wordt besloten om alle Buurtwegen in eigendom en onderhoud, maar ook het Zandgat de 
terreinen op Klinkerberg en de Buurtdennen over te dragen aan de Gemeente neemt de macht van 
de Buurt echt af. Pas in 1952 ruilt de Buurt haar laatste bezittingen verspreid over de gemeente 
met de Gemeente voor het huidge Buurtbos gelegen tussen de Barteweg en Woutersweg wat nog 
altijd het gemeenschappelijk bezit is van de geërfden van de Buurt. 

 

Buurtspraak 15 september 2016    
Geen Broere 
Buurtrichter   
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                                           Jaarverslag 
Buurt Ede-Veldhuizen  2015-2016                                                          Bijlage: 2 
 

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur. Het Buurtjaar 2015-2016 telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast 5 reguliere 
bestuursvergaderingen, nog 60 andere activiteiten.  
 

Een belangrijk aantal 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. Uitnodigingen voor presentaties, 
ontvangsten en openingen van exposities en tentoonstellingen werden bijgewoond. Tevens werd 
deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van Erfgoededucatie van Cultuurpunt Ede, Bevrijdings- of 
herinneringstoerisme een initiatief van de Prov. Gelderland en Veluws Erfgoed beleven. 
 

  Tijdens de Buurtspraak 2015 waren wij vanaf 07.00 uur live te volgen tijdens de 
ochtenduitzending van Omroep Gelderland in het nieuwsprogramma “Goedemorgen 
Gelderland” tussen 06.00 en 10.00 uur. Tijdens de aanloop van de Buurtspraak was Laurens 
Tijink als verslaggever aanwezig om meer informatie te krijgen over onze traditie en dit live      

 uit te zenden inclusief het luiden van de klokken tot het geluid van het roeren van de 
     kandij in het glaasje brandewijn.  

 
Op de dag van de Buurtspraak 2015 stond ’s-middags ook de opening van de tijdelijke tentoonstelling “100 
jaar Vluchtoord Ede” in de schaapskooi op de Eder heide op de agenda. In aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de ambassaderaad van België en de burgemeester van Uden en wethouder van 
Nunspeet werd door de Buurtrichter, namens het comité, een inleidende toespraak gehouden. Aansluitend 
werd door de aanwezigen waaronder burgemeester v.d. Knaap bij het Belgenmonument stilgestaan bij dit 
onderdeel van de Grote Oorlog d.m.v. het leggen van bloemen. De tentoonstelling werd gezien de 
belangstelling nog met een extra dag verlengd tot 27 september 2015.  
 

 
Ook in 2015 maakte de Buurt weer deel uit van het organisatie comité Natuuropschoondagen. Mede in het 
kader van de expositie vluchtoord werd de Natuuropschoondag gehouden op 25 september. Waardoor ook de 
ruim 400 deelnemende scholieren uit groep 7 en 8  van het basisonderwijs de gelegenheid kregen om in het 
educatietraject zowel het monument als de expositie te bezoeken. Aan de begeleidende leraren werd als 
mogelijk klasproject, mede in het kader van de actuele stroom vluchtelingen uit o.a. Syrië, de lesbrief 
“Vluchtoord Ede” uitgereikt 
 
In de loop van het buurtjaar werd het vanuit de gemeente geïnitieerde project “mEdemaken” afgesloten. 
In het onderdeel Cultuur hebben intensief deelgenomen aan dit project. Als resultaat verscheen het rapport 
“Ik ben een mEdemaker. Het deelrapport Cultuur is terug te vinden op de website van de Gemeente Ede. 
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In het kader van de ontwikkeling om te komen tot het oprichten een “Erfgoedcentrum” waarin, naast 
partijen die zich bezighouden met de cultuurhistorie, de VOE (Ver.Oud Ede) en het HME (Historisch museum 
Ede) ook het Gemeentearchief en de Musea in Ede deelnemer zijn, werden diverse vergaderingen 
bijgewoond. In het voorjaar van 2016 is dit overleg enigszins stil te komen liggen mede in afwachting van de 
ontwikkelingen van de nieuwe Cultuurnota (maart 2016)waarin o.a. ook de visie van mEdemaken is verwerkt 
en de mogelijke ontwikkelingen t.a.v. Cultura. De cultuurnota kunt u raadplegen d.m.v. onderstaande link: 
 

Onze nauwe banden, sinds de oprichting in 1953, met de Stichting 
Edeseschaapkudden werden onderhouden door het bezoeken van 
de relatiebijeenkomst van de St. Vrienden v.d. Edese 
Schaapskuuden en de uitreiking van het adoptiecertificaat 2016 na 
de lammerentijd. Dit jaar hebben wij ons adoptie lam de naam 
meegegeven “Unico de 63e”. De combinatie van Buurtrichter 
Unico van Wassenaer en het feit dat wij als Buurt Ede-Veldhuizen 
dit jaar voor de 63e keer een sponsorbijdrage leverden aan de 
Schaapskudden. Daarnaast namen wij deel aan de traditionele 
Scheerdersmaaltijd na afloop van het Schaapscheerdersfeest bij de 
kooi op de Ginkelseheide op 11 juni 2016. 

Foto: Ingeborg Kriegsman 

 
In februari 2016 werd deelgenomen aan de “Inspiratiebijeenkomst Veluws 
Erfgoed Beleven” intergemeentelijk erfgoedproject van de Gemeente Ede 
en Apeldoorn in samenwerking met VisitVeluwe. Doel om met het bundelen 
van krachten er voor te zorgen dat het “Buitenmuseum Veluwe”, de 
mooiste Gelderse streek beter op de kaart komt te staan. Niet alleen in de 
deelnemende gemeenten maar op de hele Veluwe. Met als titel “De Veluwe 
als buitenmuseum”. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedmarketingplan “Hoe zorgen we dat 
we het beoogde publiek ook werkelijk bereiken”. Het programma werd gepresenteerd door de “Ridders van 
Gelre” met aanwezigheid van o.a. wethouder cultuur van Ede Johan Weijland.  
 
Op 12 maart was het zover, het initiatief om haardhout uit 
het Buurtbos te verkopen aan de geërfden werd 
uitgevoerd. Buurtscheuter Benny van Dasselaar had na het 
blessen een professioneel bedrijf het hout laten kappen en 
op stapels van twee sterremeters langs het Larixlaantje 
laten opslaan. De koffie of chocolademelk met koeken 
stonden klaar om de geërfden te ontvangen en hun de 
begeleiden naar de voor hen bestemde partij. Het werd 
een drukte van belang op het laantje met auto’s en 
aanhangers om de gekochte partijen af te voeren.  
Twintig geërfden maakten gebruik van het aanbod en in 
totaal werd ruim 43 m3 hout afgevoerd. Een bijzondere 
gebeurtenis in de historie van de Buurt. 
 

Door de Buurt werd ook dit jaar als erfgoedpartner deelgenomen in het 
project "Living artifacts of de Veluwe" met de invulling van het 
deelproject "Veluwse Poort: Een afscheid en een nieuw begin". Veel tijd 
gestoken in het onderzoek naar de originele aktes van verkoop van 
verpachting van het heide bezit van de Buurt aan het Ministerie van 
Oorlog. Dit ook voor ons met verrassende resultaten. Het eindresultaat 
van het project werd tijdens een speciaal “Historische café” met de 
opening van de tentoonstelling “In dienst van Ede” op 6 juli 2016 in het 
Akoesticum  gepresenteerd.   

Foto: Bert Vos                                       (vervolg pag.3) 
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In de vorm van een tafelgesprek “Garnizoen Ede draait door!” werd door de diverse deelnemende partners 
hun onderdeel van de inbreng en betrokkenheid gepresenteerd. Ruud Dijkman vertelde het verhaal over de 
Buurtspraken waarin de besluiten tot verkoop van het bezit van de Buurt  werden genomen. 
 

 Na de Buurtspraak 2015 kreeg de Buurt van Case Communicatie het 
aanbod om geheel belangeloos een Website voor de Buurt Ede- 

                       Veldhuizen te ontwikkelen. Uiteraard werd dit aanbod met beide  
handen aangepakt. Er werd binnen het bestuur een commissie websites samengesteld, onder 
voorzitterschap van Buurtmeester Gijs Jansen, om het overleg met Case op te starten en 
een concept voor de invulling te bedenken. Middels een “briefjessessie” werd in grote lijnen 
bepaald wat de onderdelen en inhoud van de website zou kunnen worden. Waarna door de 
bestuursleden de eerste teksten konden worden geschreven.   
 

Veel aandacht van het Buurtstuur is dit Buurtjaar ook gegaan de het 

aanpassen van het Buurtreglement 1912. In oktober 1877 werd voor het 
eerst, na jarenlang overleg, een reglement voor de Buurt 
vastgesteld. Dit reglement werd op de Buurtspraak van 19 
september 1912 met een aantal wijziging op nieuw vastgesteld. Het 
Buurtreglement 1912 wordt ook nu nog gehanteerd. Gezien het feit 
dat wij als Buurtbestuur regelmatig worden geconfronteerd met 
zaken die in de huidige (moderne) tijd om aanpassing vragen 
hebben wij, samen met de notariële ondersteuning van Notaris Mr. 
W.D. Dahlman van Van Putten van Apeldoorn notarissen, de 
afgelopen tijd gewerkt aan een aangepaste vorm van het reglement 
1912. Hierbij was het uitgangspunt het oude reglement zoveel 
mogelijk (om historisch redenen) in tact te houden en zaken te 
actualiseren Twee zaken speelden daarbij een belangrijke rol, de 
naam van de Buurt Ede-Veldhuizen en tekstuele wijzigingen en 
aanvulling van artikelen op het reglement 1912. Het 
conceptvoorstel van het aangepaste reglement zal op de 
Buurtspraak 2016 aan de geërfden ter stemming worden 

voorgelegd. 
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                                                   Financieel Jaaroverzicht 
Buurt Ede-Veldhuizen                                                                              Bijlage: 3 
Betreft : Jaaroverzicht van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016 

 

Rabo Rekening Courant(RRC) (NL11RABO01420.41.807) 

Ontvangsten: 

01-09-2015 Saldo RRC     €     14,90 

09-09-2015 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177577676)      50,00 

17-09-2015 Restitutie salarissen         40,00 

Diverse  Donaties 17/9/15, 18/9/15, 28/10/15, 18/2/16, 9/3/16    100,00 

27-10-2015 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   121,00 

20-01-2016 Jachtrecht 2015 G. van de Zandschulp        25,00 

12-02-2016 Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)   150,00 

20-04-2016 Opbrengst houtverkoop 12-03-2016     834,89 

      Totaal  € 1435,79 

Uitgaven: 

17-09-2015 Salarissen           40,00 

17-09-2015 Bloemen tbv jubileum N. Eskes/Edese Concertzaal      17,50 

18-09-2015 R. Dijkman tbv Fles afscheid notaris Posthuma      16,45 

Diverse  Kosten RABO rekening 2015/2016  maandelijks    136,65  (incl.kosten 3/8/15) 

27-10-2015 Premie Interpolis WA-verzekering      121,00 

12-02-2016 Kosten Buurtspraak 2015 aan Edese Concertzaal      85,00 

12-02-2016 G. Broere tbv Verhuizing Historisch Museum        9,98 

12-02-2016 R. Dijkman tbv Kopieën akten Buurt Ede-Veldhuizen       4,20 

17-02-2016 St. Vrienden Edese Schaapskudden/Donatie 2016 Unico III   150,00 

12-03-2016 R. Dijkman tbv Koffie e.d. bij houtverkoop 12-03-2016     18,05 

02-06-2016 Overboeking houtgeld naar RBSR(NL26RABO3177.577.676) 800,00 

30-06-2016 Waterschapslasten 2016 aan GBLT Zwolle         5,56 

31-08-2016 Saldo RRC           31,40   

      Totaal  € 1435,79 

 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (NL26RABO3177.577.676) 

Ontvangsten: 

01-09-2015 Saldo RBSR      € 8356,53 

01-01-2016 Rente (01/01/15-31/12/15)        34,12 

07-05-2016 Overboeking houtgeld van RRC (NL11RABO01420.41.807)   800,00 

     Totaal  € 9190,65 

Uitgaven: 

09-09-2015 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)      50,00 

27-10-2015 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    121,00 

12-02-2016 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    100,00 

17-02-2016 Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)    150,00 

31-08-2016 Saldo RBSR       8769,65 

      Totaal  € 9190,65 

 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (NL80RABO3663.406.636) t.b.v. Buurtvereniging Klaphek 

Ontvangsten: 

01-09-2015 Saldo RBSR      € 5564,14 

01-01-2016 Rente 01/01/15-31/12/15         26,42 

     Totaal  € 5590,56 

Uitgaven: 

31-08-2016 Saldo RBSR       5590,56  zie N.B.1 

      Totaal  € 5590,56 
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N.B.1  Het saldo van RBSR NL80RABO3663.406.636 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 d.d. 

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

aan de Buurt Ede-Veldhuizen. 

 

 

Bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen op 31-08-2016 

Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)             PM 

Buurtboeken in Gemeentearchief Ede            PM 

Saldo Rabo Rekening Courant (NL11RABO01420.41.807)  €     31,40  

Saldo RaboBedrijfsSpaarRekening (NL26RABO3177.577.676)  8769,65 

      Totaal  € 8801,05 

 

 

Overzicht saldo van de laatste 5 jaar: 

per 31-08-2012     6352,61 + 2500,00 = 8852,61 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie) 

per 31-08-2013     6142,28 + 2500,00 = 8642,28 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie) 

per 31-08-2014     5885,20             (2500,00 Rabo doelsubsidie retour Rabobank) 

per 31-08-2015     8371,43 

per 31-08-2016     8801,05 
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                                                   Verslag Buurtscheuter  
                         

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 15 september 2016                         Bijlage: 4 

 
Verslag van de stand zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter  
Benny van Dasselaar tijdens de Buurtspraak 2016 
 
Na de vorige buurtspraak is er veel werk in het Buurtbos verzet, waarvan ik hierbij verslag zal doen op 

basis van de centrale thema’s, te weten: 

1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 

2. Toezicht / vuilstort / handhaving 

3. Jacht 

 

Onderhoud en instandhouding: 

Om de geërfden meer te betrekken bij de buurt en meer affiniteit te laten krijgen met het buurtbos is 

tijdens de vorige buurtspraak aan de geërfden de mogelijkheid gegeven om loofhout uit het eigen buurtbos 

te kopen tegen een koopprijs bedraagt € 75,00 per partij van 2 stapelmeter. Ondanks dat de inschrijving 

langzaam op gang kwam hebben uiteindelijk 29 geërfden gebruik gemaakt van deze gelegenheid.  

In de laatste week van februari heb ik het loofhout geblest waarna de bomen in de week daarna door een 

bosbouwaannemer zijn geveld en in partijen van 2 stapelmeters zijn verdeeld. De aannemer heeft de 

stapels zoveel mogelijk langs de Lariksenlaan geconcentreerd. Op zaterdag 12 maart 2016 is het hout door 

de geërfden uit he bos gehaald ondersteunt door vertegenwoordigers van het Buurtbestuur met koffie, 

koek en een motorzaag. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en mooie zonnige dag in ons 

Buurtbos waar naast het halen van hout voldoende ruimte was tot nadere kennismaking van de geërfden. 

De bruto opbrengst van de houtverkoop was € 2.100,00, de exploitatiekosten bedroegen € 1.265,11, blijft 

een positief saldo van € 834,89 voor de buurt. 

 

Na de dunningen winter 2015 naaldhout en 2016 loofhout is er de komende jaren voldoende ruimte om de 

groei van de bestaande opstand te bevorderen en komt er voldoende licht op de bodem voor de 

ontwikkeling van natuurlijke verjonging.  

Wel dient ten behoeve van de natuurlijke verjonging de groei van de Prunus serotina (=Amerikaanse 

vogelkers) binnen de perken gehouden te worden. Tijdens de buurtspraak 2015 heb ik een oproep gedaan 

aan de geërfden om als vrijwilliger de handen de mouwen willen steken. Door gebrek aan belangstelling is 

besloten om in 2016 geen vrijwilligers dag te organiseren.  
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Afgelopen groeiseizoen is het bos mooi bijgetrokken waarbij ook de natuurlijke verjonging van de grond 

begint te komen. Mede doordat tijdens de laatste dunning ook Amerikaanse vogelkers is afgezet is het 

verstandig het Buurtbos in 2017 zich rustig te laten herstellen van de ingrepen en de ontwikkelingen af te 

wachten. In een later stadium kunnen dan selectief de gewenste boomsoorten worden vrijgesteld en 

bevoordeeld. Mede doordat ook in de buurpercelen volop bes dragende Amerikaanse vogelkers aanwezig is 

heeft een volledige bestrijding van deze soort in het Buurtbos geen zin en wordt gekozen voor selectieve 

aanpak van deze soort.  

 

Toezicht / vuilstort / handhaving: 

De informatieborden en de openstellingsborden aan de Bartenweg en Wourtersweg zijn dit jaar niet 

vernield door vandalisme. Samenwerking voor handhaving en toezicht gezocht met de BOA’s die al in het 

gebied actief blijft moeizaam. Om als BOA op te kunnen treden op eigendom van een niet-werkgever blijkt 

juridisch lastig, er dient namelijk een gezagsverhouding te zijn.  

Het Functioneel Pakket van het Openbaar Ministerie heeft voor de provincie Utrecht een concept 

“Convenant 'Optreden op elkaars grondgebied voor groene boa’s’” in samenwerking met de Politie, de 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de landgoedeigenaren opgesteld. Momenteel wordt dit 

convenant beoordeelt door de verzekeraars, omdat groene BOA’s vaak vrijwilligers zijn is het natuurlijk 

van belang dat zij verzekerd zijn in het kader van de Wettelijke Aansprakelijkheid, zolang zij op hun eigen 

terrein optreden is dat geen probleem maar bij optreden op grondgebied van een ander ligt dit anders. De 

planning is dat deze samenwerking in het 4e kwartaal 2016 zijn beslag krijgt.  

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt de roep voor de terugkeer van de veldpolitie steeds 

sterker vanuit het veld, door de lopende reorganisatie van de Politie zal hieraan voorlopig geen gehoor aan 

worden gegeven. Voor toezicht en controle bezoek ik regelmatig het Buurtbos, afgelopen jaar heb ik geen 

bijzonderheden geconstateerd. Wel wordt druk gemaakt van het Lariksenlaantje door de buurtbewoners 

en recreanten van de aanliggende campings om te wandelen en de hond uit te laten. 

Jacht: 

Het jachtgenot in het Buurtbos is tot 31 maart 2021, verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer 

voor een huurprijs van € 25,00 per jaar. Op 6 januari 2016 heb ik overleg gehad met de heer Van de 

Zandschulp inzake het wildbeheer en toezicht in het buurtbos.  

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.  

 

De Buurtscheuter 

Benny van Dasselaar. 

Telefoon 0318–616772 

Mobiel 06-22470547 / Mail: benny@dasselaaeradvies.nl  

mailto:benny@dasselaaeradvies.nl
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                                                                Notitie 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen  15 september 2016                         Bijlage: 5 

Betreft : Voorstel wijziging reglement Buurt Ede-Veldhuizen 1912 
 

In oktober 1877 werd voor het eerst, na jarenlang overleg, een reglement voor de Buurt 
vastgesteld. Dit reglement werd op de Buurtspraak van 19 september 1912 met een aantal 
wijziging op nieuw vastgesteld. Het Buurtreglement 1912 wordt ook nu nog gehanteerd. 
 
Gezien het feit dat wij als Buurtbestuur regelmatig worden geconfronteerd met zaken die in de 
huidige (moderne) tijd om aanpassing vragen hebben wij, samen met de notariële ondersteuning 
van Notaris Mr. W.D. Dahlman van van Putten van Apeldoorn notarissen, de afgelopen tijd gewerkt 
aan een aangepaste vorm van het reglement 1912. Hierbij was het uitgangspunt het oude 
reglement zoveel mogelijk (om historisch redenen) in tact te houden en zaken te actualiseren 
 
Twee zaken speelden daarbij een belangrijke rol: 
- De naam van de Buurt Ede-Veldhuizen 
- Tekstuele wijzigingen en aanvulling van artikelen op het reglement 1912 
 
De naamgeving: 
Door het feit dat in de tachtigerjaren van de vorige eeuw de wijk Veldhuizen, als enige wijk in Ede, 
werd benoemd tot “Ede-Veldhuizen” geeft dat de nodige verwarring met de naam van de Buurt. 
Het oudste Buurtboek uit 1596 spreekt van “Buirspraecke in der dorp Ede und buirschap 
Velthuisen”. 
Om een juiste vorm te vinden, de naam niet te veel te wijzigen en toch het onderscheidt te maken 
stelt het bestuur de aangepaste naam “Buurt Ede en Veldhuizen” voor. 
 
Aanpassing reglement: 
In het huidige economische verkeer werd het steeds meer noodzakelijk wijzigingen in het 
reglement aan te brengen. Zo waren er problemen bij het aanleveren van de documenten bij bijv. 
Kamer van Koophandel en Bank omdat de bestuursvorm van een Buurt(schap) een onbekend begrip 
is.  
Daarnaast kenden wij in 1912 nog geen appartementen, was er geen internet (website) en is een 
verwijzing naar art. 2 der wet van de 10e bloeimaand 1810 nu een totaal onbekend begrip. 
In de artikelen van het reglement 1912 worden o.a. (kleine) tekstuele aanpassingen voorgesteld. 
Worden nu de Buurtscheuter en Buurtschrijver opgenomen in het Buurtbestuur en wordt het recht 
van het weiden van schapen en plaggenmaaien aangescherpt conform de betreffende akten. 
Tevens worden de artikelen 20 en 21 als voorstel toegevoegd. 
 
Vaststelling reglement 2016: 
Het voorgestelde reglement 2016 zal op de Buurtspraak op 15 september 2016 ter besluitvorming 
en stemming aan de geërfden worden voorgelegd. Zodat na definitieve vaststelling de notariële 
akte kan worden opgemaakt en het nieuwe reglement in werking kan treden. 
 
Namens het Buurbestuur 
G.M. Broere   (Buurtrichter) 
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2013.001881.01/DBA - 

 

WIJZIGING REGLEMENT 

voor het beheer van Buurt Ede en Veldhuizen 

Heden,  

verschenen voor mij, mr. Willem Dirk Bahlman, notaris te Ede: 

1. de heer Geen Marienus Broere, buurtrichter, wonende 6712 GN Ede, Buitenzorglaan 8, geboren te 

Beverwijk op negenentwintig september negentienhonderd negenenveertig, paspoort met nummer 

NX74F5393, gehuwd; 

2. de heer Roelof Jan Cirkel, (administrerend) buurtmeester, wonende te 6712 GS Ede, Graaf 

Bentincklaan 25, geboren te Ede op twintig oktober negentienhonderd zevenenveertig, paspoort met 

nummer NTL2RL4C9, gehuwd, 

te dezen handelend krachtens na te melden besluit als gemachtigden van: 

de rechtspersoon: Buurt Ede-Veldhuizen, gevestigd te Ede, kantoorhoudende Buitenzorglaan 8, 6712 GN 

Ede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53409264. 

INLEIDING 

De verschenen personen, verklaarden: 

a. Buurt Ede-Veldhuizen, gevestigd te Ede is een privaatrechtelijk rechtspersoon waarvan het reglement 

(de statuten), hierna te noemen: het Reglement, laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van reglement de 

dato negentien september negentienhonderd twaalf en in werking getreden op één oktober 

negentienhonderd twaalf; een kopie van het bedoeld Reglement is aan deze akte gehecht. 

b. De Buurt Ede-Veldhuizen is als “Overige Privaatrechtelijke Rechtspersoon: Buurtschap” in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 53409264 

ingeschreven; een kopie van het uittreksel uit het handelsregister is aan deze akte gehecht. 

c. Buurt Ede-Veldhuizen is gevestigd te Ede, kantoorhoudende Buitenzorglaan 8, 6712 GN Ede. 

d. Het Buurtbestuur van Buurt Ede-Veldhuizen heeft een voorstel gedaan aan de Buurtspraak om het 

Reglement van Buurt Ede-Veldhuizen gedeeltelijk te wijzigen. 

e. Op vijftien september tweeduizend zestien is een Buurtspraak gehouden door de stemgerechtigde 

geërfden en in deze Buurtspraak is besloten tot: 

 - wijziging van het Reglement en om de inhoud van het gehele Reglement opnieuw in de 

onderhavige notariële akte vast te leggen, waaronder begrepen de wijziging van de naam; 

 - de verschenen personen, machtiging te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, welke 

nodig zijn om de wijziging van Reglement tot stand te brengen door deze in de onderhavige 

notariële akte vast te doen leggen en een afschrift van deze akte te doen inschrijven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

f. Van de hiervoor onder e. genoemde besluiten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een exemplaar 

van de notulen van de betreffende vergadering van de Buurtspraak, welk exemplaar aan deze akte 

wordt gehecht. 

VASTLEGGING GEWIJZIGD REGLEMENT 

Ter uitvoering van de hiervoor gemelde besluitvorming verklaarden de verschenen personen het 

Reglement bij deze notariële akte gewijzigd vast te leggen. In dat verband wordt de integrale tekst van 

het Reglement hierbij opnieuw vastgesteld. Deze integrale tekst bestaat enerzijds uit gedeelten die 

opnieuw zijn geredigeerd en anderzijds uit gedeelten die uit het laatstelijk geldende Reglement zijn 

overgenomen. Het Reglement luidt thans als volgt: 

Naam en zetel 

De buurt of buurtschap draagt de naam: Buurt Ede en Veldhuizen en is gevestigd te Ede. 

Artikel  1 

Alle eigenaren van vastgoed in de Buurt gelegen zijn geërfden en deelhebbers van de Buurt. 

Artikel 2 

Iedere eigenaar van een huis en erve, of van een bunder bouw- of weiland, staande of gelegen in de Buurt 
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is stemgerechtigd geërfde, behoudens het bepaalde in het volgend artikel. Hij kan zich door een 

schriftelijke gevolmachtigde  laten vertegenwoordigen. Een gemachtigde mag echter niet meer dan vier 

stemgerechtigde geërfden vertegenwoordigen. Onder huis wordt in dit Reglement mede verstaan een 

woonappartement. 

Artikel 3 

Voor een huis en erve, of voor een bunder bouw- of weiland in gemeenschap bezeten, kan slechts één 

stem worden uitgebracht, en alleen door een behoorlijk schriftelijk gevolmachtigde van de gezamenlijke 

eigenaren. 

Artikel 4 

De stemgerechtigde geërfden houden gewone Buurtspraak minstens eenmaal per jaar op de derde 

donderdag in de maand september.  

Indien volgens het oordeel van het Buurtbestuur geldige beletselen bestaan om op die dag de Buurtspraak 

te houden, kan door de Buurtrichter een andere dag daarvoor worden bepaald. 

Artikel 5 

Er zal een buitengewone Buurtspraak gehouden worden indien minstens twintig stemgerechtigde geërfden 

dit schriftelijk, met opgave van redenen, aanvragen, of indien de Buurtrichter dit nodig acht. In het eerste 

geval zal de Buurtspraak gehouden worden binnen een maand na de aanvrage. 

Artikel 6 

De oproeping voor de gewone en buitengewone Buurtspraken zal éénmaal in één van de plaatselijke 

bladen geschieden, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen. Bij die 

oproeping zullen de punten aan de orde worden vermeld. Ook is het mogelijk dat voor de aan de orde te 

stellen onderwerpen in de advertentie en/of persbericht wordt verwezen naar de website van de Buurt Ede 

en Veldhuizen. 

Artikel 7 

Op de Buurtspraken worden de besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot. 

Artikel 8 

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten ongetekende briefjes. 

Artikel 9 

Het Buurtbestuur bestaat uit een Buurtrichter, vier Buurtmeesters, de Buurtschrijver en de Scheuter 

(Buurtscheuter). De Buurtrichter wordt telkens gekozen voor zes jaren.  

De Buurtmeesters, van welke er twee in Ede en twee in Veldhuizen moeten wonen, worden uit de 

stemgerechtigde geërfden gekozen voor den tijd van zes jaren. De helft, één uit Ede en één uit Veldhuizen 

treedt na drie jaren af, en is gedurende het eerste jaar na de aftreding niet herkiesbaar.  

De Buurtschrijver en de Buurtscheuter worden door de Buurtspraak op voordracht van het Buurbestuur tot 

wederopzegging toe benoemd en genieten een jaarwedde, door de Buurtspraak te bepalen.  

De Buurtrichter, de Buurtmeesters, de Buurtschrijver en de Buurtscheuter worden door de 

stemgerechtigde geërfden met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen respectievelijk benoemd. 

Artikel 10 

De Buurtrichter is voorzitter zowel op de Buurtspraken als in de Bestuursvergaderingen. Bij ziekte, 

ontstentenis of afwezigheid van de Buurtrichter, wordt hij vervangen door één van de Buurtmeesters of 

door de Buurtschrijver. 

Voor het geval deze daartoe niet bereid mochten worden bevonden, zal de Buurtrichter daartoe een 

andere stemgerechtigd geërfde kunnen uitnodigen. 

Artikel 11 

Het Buurtbestuur voert het dagelijks beheer, en is met de uitvoering van de besluiten van de 

Buurtspraken belast. 

Alle geschriften van een Buurtspraak of van het Buurtbestuur uitgaande worden ondertekend door de 

Buurtrichter, de Buurtmeester in de derde alinea van dit artikel genoemd, en de Buurtschrijver. 

Een van de Buurtmeesters regelt de werkzaamheden overeenkomstig de besluiten van het Buurtbestuur 

(Administrerend Buurtmeester). 
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De Buurt wordt door het Buurtbestuur in zijn geheel of door de Buurtrichter tezamen met de 

Buurtschrijver en/of de Administrerend Buurtmeester vertegenwoordigd. 

Artikel 12 

De Buurtschrijver houdt de notulen van de vergaderingen, verricht het nodige schrijfwerk en beheert het 

archief. 

Artikel 13 

De Buurtmeesters blijven de voordelen genieten aan die betrekking van ouds verbonden. 

Artikel 14 

Het geldelijk beheer berust bij het Buurtbestuur.  

De Buurtmeester die de uit te voeren werken regelt (de Administrerend Buurtmeester), is belast met de 

ontvangsten en uitgaven. Jaarlijks doet hij vóór zeven september aan het Buurtbestuur rekening en 

verantwoording van de ontvangsten en uitgaven over het afgelopen dienstjaar, lopende vanaf een 

september van enig jaar tot en met eenendertig augustus van het daarop volgende jaar, onder 

overlegging van een rekening in de vorm, door het Buurtbestuur te bepalen. De stemgerechtigde geërfden 

stellen door middel van een besluit van de Buurtspraak de volgens de rekening gedane ontvangsten en 

uitgaven vast. 

De rekening wordt met haar bescheiden op de gewone Buurtspraak ingediend, na één uur vóór de 

Buurtspraak, ter plaatse waar deze gehouden wordt, ter inzage van de geërfden gelegd en door een 

commissie van stemgerechtigde geërfden onderzocht te zijn. Deze commissie wordt door de 

stemgerechtigde geërfden benoemd, en brengt op de Buurtspraak haar verslag uit.  

Nadat het voorstel tot vaststelling van de rekening van gedane ontvangsten en uitgaven in de Buurtspraak 

aan de orde is geweest, zal aan de Buurtspraak het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan 

de leden van het Buurtbestuur voor het door hen in het desbetreffende dienstjaar gevoerde beleid, 

voorzover van dat beleid uit de rekening van gedane ontvangsten en uitgaven blijkt of dat beleid aan de 

Buurtspraak bekend is gemaakt. 

Artikel 15 

Iedere geërfde in de Buurt heeft het recht schapen te weiden en plaggen te maaien op de vroeger aan het 

Rijk in erfpacht uitgegeven heide respectievelijk de verkochte en in eigendom overgedragen heide, echter 

met inachtneming van het bepaalde bij de desbetreffende twee akten (verleden voor notaris Fischer te 

Ede op eenentwintig december negentienhonderd). Vervoer van heide en plaggen buiten de Buurt is, zelfs 

voor eigen gebruik, verboden. 

Artikel 16 

Voor iedere overtreding van de bepalingen, in artikel 15 vermeld, is een boete verschuldigd van drie tot 

vijfentwintig euro, door de Buurtrichter, de Buurtmeesters gehoord, te bepalen. 

De overtreder is verplicht binnen acht dagen, nadat de bepaling van de boete te zijner kennis is gebracht, 

deze aan de Buurtmeester, die met de ontvangsten en uitgaven is belast, te voldoen. Het Buurtbestuur is 

bovendien bevoegd en gemachtigd elke overtreder, naar zijn oordeel, gerechtelijk tot vergoeding van 

toegebrachte schade aan te spreken. 

Artikel 17 

Het Buurtbestuur draagt de Buurtscheuter op het genot van de jacht op de buurtgronden te verhuren aan 

een natuurlijk persoon of een jachtcombinatie aangesloten bij de plaatselijke Wild Beheer Eenheid (WBE) 

binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Artikel 18 

Het dagelijks beheer, onderhoud en toezicht op de eigendommen van de Buurt en op de werkzaamheden, 

die voor de Buurt verricht worden, wordt opgedragen aan een Scheuter (Buurtscheuter). 

Door het Buurtbestuur wordt een instructie voor de Scheuter vastgesteld, en aan de Buurtspraak 

medegedeeld. 

Artikel 19 

Bij vervulling van vacatures, wordt, voor de toepassing van artikel 9 bepaald, wanneer de benoemden 

zullen aftreden. 

Artikel 20 
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1. Wijziging van het Reglement kan slechts plaatsvinden na een besluit van de Buurtspraak, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het Reglement zal worden voorgesteld. De 

termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Het bepaalde 

in artikel 5 en artikel 6 is van toepassing. 

 Voor de wijziging van het bepaalde in artikel 21 lid 2 zijn de besluitvormingsregels van artikel 21 lid 2 

van overeenkomstige toepassing.  

2. Zij die de oproeping tot de Buurtspraak ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het 

Reglement hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat 

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de geërfden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 

wordt gehouden. Aan het in de vorige zin bepaalde wordt ook voldaan indien de voorgedragen 

wijziging(en) elektronisch, waaronder begrepen via de website van de Buurt Ede-Veldhuizen, 

kan/kunnen worden geraadpleegd. 

3. Een besluit tot wijziging van het Reglement wordt met een volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen door de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden genomen. 

4. Een wijziging van het Reglement treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder lid van het Buurtbestuur bevoegd. 

Voorts kan de Buurtspraak één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële 

akte. 

Artikel 21 

1. De Buurt kan krachtens besluit van de Buurtspraak worden ontbonden. Het bepaalde in artikel 5, 

artikel 6 en artikel 20 leden 1 en 3 is van overeenkomstige toepassing en verder met inachtneming 

van het verder in dit artikel gestelde. 

2. Het besluit tot ontbinding wordt niet eerder van kracht dan nadat in twee afzonderlijke  vergaderingen 

van de Buurtspraak met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen het besluit 

tot ontbinding is genomen. De vereiste tweede vergadering, waarin het besluit tot ontbinding aan de 

orde wordt gesteld, kan niet eerder worden gehouden dan elf maanden en niet later worden gehouden 

dan dertien maanden nadat de eerste vergadering is gehouden waarin het besluit tot ontbinding is 

genomen. 

3. De vereffening geschiedt door het Buurtbestuur, tenzij de Buurtspraak anders heeft bepaald. Een 

eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de Buurtspraak te bepalen 

zodanige doeleinden als het meest met het doel van de Buurt overeenstemmen. De vereffenaars 

dragen het batig saldo daartoe over. 

4. Na ontbinding blijft de Buurt voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit Reglement voorzoveel mogelijk van kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de Buurt uitgaan, moeten aan zijn naam worden toegevoegd de 

woorden 'in liquidatie'. 

5.  De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Buurt moeten worden bewaard door een 

door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de 

vereffening danwel de termijn die de wet alsdan voorschrijft. 

 Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Artikel 22 

Dit regelement zal in werking treden op heden. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen 

personen  hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben 

kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen 

en vervolgens door mij, notaris 
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                             Lezing Jan Willem v. Ree / Musicoloog 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 15 september 2016                           Bijlage: 6 

Betreft : Muziek Buurtrichter Unico Wilhelm van Wassenaer  
 

Tijdens de vorige Buurtspraak (september 2015) heb ik u Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer voorgesteld als 

Buurtrichter van Ede-Veldhuizen. Ook vertelde ik over zijn werk als Opperkerkmeester van Ede en hoe hij 

Huis Kernhem in bezit kreeg. Hoezeer deze functies ook van lokaal belang waren, landelijke bekendheid 

kreeg deze Heer van Kernhem pas eeuwen na zijn dood, toen hij als componist werd herontdekt. Een aantal 

befaamde concerten, de Concerti Armonici, werden ooit toegeschreven aan grootheden als Händel en 

Pergolesi, maar bleken uiteindelijk van de hand te zijn van Unico.  

Het plan was om u vanmorgen live één van deze Concerti Armonici te laten horen.  

 

Maar de reeds gecontacteerde musici van de Vioolaschool Ede moesten zich op het laatste moment helaas 

terugtrekken. Toch gaat u de muziek gaat vanmorgen horen, maar dan via YouTube. Gespeeld door een van 

Nederlands meest vooraanstaande barokensembles, de ‘New Dutch Academy’, hoort u zo dadelijk ‘Un poco 

andante’ uit het Eerste Concerto Armonico van Van Wassenaer. Om u wat luisterhouvast te geven, vertel ik 

u kort iets over het stuk.  

 

Eerste Concerto Armonico - Un poco adagio 

‘Ce morceau est un peut trop long’, oftewel: ‘Dit stuk is een beetje te lang.’ Deze opmerking schreef Unico 

Wilhelm van Wassenaer bij het langzame middendeel uit zijn Eerste Concerto Armonico.   

Maar ondanks de onzekerheid van de componist die achter deze zin schuilgaat, behoort de muziek tot 

Unico’s meest indrukwekkende composities. Een van de geheimen is dat Unico zich niet schaamde voor zijn 

muzikale voorbeelden.  

 

Net als Bach in zíjn vioolconcerten teruggrijpt op de muziek van Vivaldi, zo liggen Vivaldi’s vioolconcerten 

gedeeltelijk ten grondslag aan Unico’s Concerti Armonici. En die relatie is letterlijk minder vergezocht dan 

u denkt. Want de weg naar Vivaldi’s vioolconcerten voerde in de tijd van Van Wassenaer naar Amsterdam. 

Daar verschenen deze concerten in 1711 bij uitgeverij Estienne Roger in druk. Van Bach weten we dat hij 

zijn leerlingen ook naar Amsterdam stuurde om daar de nieuwste muziek te aan te schaffen. U begrijpt, 

voor de voornamelijk in Den Haag wonende Van Wassenaer was de reis naar Amsterdam een stuk 

eenvoudiger dan voor Bachs leerlingen vanuit Leipzig.  
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Muziekvoorbeelden 

En dan de muzikale relatie tussen dit stuk van Unico en Vivaldi. Net als bij Vivaldi in het langzame deel van 

één van zijn concerten, wordt ook bij Van Wassenaar de muziek bij elkaar gehouden door een obstinaat 

motiefje dat het hele stuk door steeds hoorbaar is. Luistert u maar eens naar de overeenkomsten. Beide 

fragmenten beginnen met een enorm grote spring (octaaf), het ritme en de maatsoort zijn identiek. Waar 

het Vivaldi-fragment gaandeweg omlaag beweegt, gaat het ostinato-motiefje bij Van Wassenaar gaandeweg 

omhoog. [Onderstaande voorbeelden werden gespeeld] 

 

 

 

Dit obstinate motiefje vormt de basis, waarover Unico een prachtige melancholische melodie heen legt. 

Deze melodie wordt afwisselend door de verschillende instrumenten gespeeld. Eerst door de cello en later 

ook door de violen. Tegen het eind van het stuk werkt Unico toe naar een soort climax. Nadat we steeds een 

afwisseling tussen de solo-instrumenten hebben gehoord, voegt Unico ze tegen het slot samen tot een 

driestemmig geheel. Maar de grootste verrassing vormt het hoekige einde, eenstemmig gespeeld door alle 

instrumenten. Een soort theatraal drama, wat je niet direct zou verwachten van een nuchtere Hollander als 

Unico Wilhelm van Wassenaer. De  ‘The New Dutch Acamdey’. Speelt het stuk zoals dat heet in enkelvoudige 

bezetting. Dus één instrument per partij. U hoort twee violen, een altviool en een cello. Al deze partijen 

worden bij elkaar gehouden door de theorbe, een veertiensnarig instrument die lijkt op een luit.  ‘Dit stuk is 

een beetje te lang’, schreef Unico. Dat mag hij vinden, maar zonder twijfel behoort deze muziek tot een 

van hoogtepunten uit de Nederlandse muziek van de achttiende eeuw. 

 

Verder luisteren en lezen: 

- De link naar de uitvoering van ‘Un poco andante’ uit Concerto Armonico nr. 1 door de New Dutch Acamedy: 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1Ko6tcDrA  

- Rudolf Rasch en Kees Vlaardingerbroek (red.), Unico Wilhelm van Wassenaer 1692-1766 : componist en staatsman (Zutphen: 

Walburg Pers, 1993) 

 

Ede 15 september 2016 

Jan Willem van Ree / Musicoloog  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1Ko6tcDrA
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                                   Lezing Buurtmeester Ruud Dijkman 
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 15 september 2016                          Bijlage: 7 

Betreft : Verkoop heidevelden rondom Ede 
 

Op 6 juli heb ik tijdens de opening van de tentoonstelling  „In Dienst In Ede“ wat verteld over de 
verkoop van de heide aan het Ministerie van Oorlog. Degene die destijds bij deze opening aanwezig 
zijn geweest zullen enkele zaken horen die hen bekend voor komen.  De verkoop van de heide is de 
grootste verkoop van buurteigendommen geweest.  
Tijdens de buurtspraak op 20 september 1900 kwam er een verzoek ter bespreking over de 
eventuele verkoop van grond aan het ministerie voor militaire doeleinden. 
 
1. Het ministerie wenst van de Buurt de heide aan de oostzijde van de wildwal tot aan de 

Ginkelse Heide en achter het Edese bos tot aan de Doesburgerheide voor 100 jaar in erfpacht te 
verkrijgen met het recht tegen vooraf bepaalde prijs gedurende 20 jaar over te kunnen nemen. 

2. Het ministerie wenst aan te kopen de heide aan de oostzijde van de stationsweg begrenst door 
de buurt Manen, de wildwal en de Klinkenberg. 

 
De Buurt stelt voor een pacht prijs van tweeduizend gulden per jaar te eisen en het recht op 
overname in de komende 20 jaar op 150 gulden per hectare. Na 20 jaar zal een getaxeerde prijs 
bepaald worden. De geërfden zullen het recht van plaggemaaien en schapen weiden behouden 
zolang de heide voor militaire doeleinden gebruikt zal worden. De aanwezige openbare paden 
zullen voor publiek toegankelijk blijven, tenzij in overleg met het buurtbestuur anders wordt 
overeengekomen. Op de drieberg zal op een nader te bepalen plaats grind gegraven mogen worden 
op aanwijzing van één der buurt meesters. De te verkopen heide zal verkocht worden tegen een 
prijs van 200 gulden per hectare met daarbij de zelfde bepalingen als plaggesteken en schapen 
hoeden. 
 
Geërfde Tulp was niet zo'n voorstander. Hij gaf aan dat door de zware artillerie oefeningen de 
heide dermate beschadigd zou raken dat er van onze rechten niet veel over zal blijven. Tevens had 
hij graag gezien dat er wat meer publiciteit vooraf gegeven  was over deze vraag. Het zedelijk 
nadeel voor Ede weegt bij hem heel zwaar aangezien volgens hem het zedelijkheidsgevoel bij veel 
militairen niet hoog was. Hij wilde daarom dat een en andere onderzocht zou worden. Ook de 
geërfde Davelaar zo liever niet gelijk beslissen. De geërfde Kapitein de Lespinasse geeft aan dat 
het met de vernielingen wel mee zal vallen en hij geeft als voorbeeld de Harskamp en Amersfoort. 
Tevens vind hij te moeten protesteren tegen  de geuite zedenverwildering en dat, dat verhalen uit 
het verleden zijn. In het leger zijn momenteel veel wetten en regels die dit tegen gaan en hij pleit 
dat we het leger eigenlijk met open armen moeten ontvangen. 
 
Dhr. Tulp merkt nog op dat hij enige dagen voor de buurtspraak in het dorp enkele soldaten uit 
Harskamp tegen enkele meisjes  zeer walgelijke taal had horen uitslaan en afgelopen zomer vele 
malen godslasterlijke taal door soldaten had horen gebruiken. 
Kapitein de Lespinasse vind het voorbeeld om drie soldaten aan te halen zo, dat hij ook wel drie 
burgers zou kunnen aanhalen. Daarnaast haalt hij nog aan dat er vooral in de te stichten militaire 
tehuizen het zedelijk peil sterk wordt verbeterd en hij zou het een schande vinden als Ede een 
verzoek van de staat en de koningin zou weigeren.  
Dhr .Tulp denkt: het beter is voorkomen dan te genezen. 
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Dan gaat de discussie wel heel ver als A.v.d.Craats aan geeft dat zijn zoon gedurende zijn dienst 
tijd hier niets van heeft gemerkt en hij haalt nog als voorbeeld aan dat in de garnizoensplaats 
Naarden vorig jaar geen onwettige geboorten hebben plaats gevonden terwijl in het naburige  
Hilversum, een plaats zonder garnizoen, negen onwettige geboorten plaats vonden. Dhr. Tulp vind 
deze vergelijking mank gaan aangezien Naarden een klein garnizoen heeft en Hilversum veel 
industrie met Fabrieksarbeiders die ook niet tot het beste soort gerekend kunnen worden. Geërfde 
Knuttel zegt niet te willen treden in voor of tegen maar wil wel twee maanden uitstel . 
 
Burgemeester Op ten Noort (u ziet dat er in al de jaren niet veel in de inspraak is gewijzigd) zegt 
namens de minister dat uitstel niet acceptabel is. Dhr. Knuttel zegt daarop de er geen wet bestaat 
die geërfden dwingt dadelijk te beslissen. De buurtrichter wil in stemming brengen of er nu of over 
14 dagen beslist zal worden. 
De stemming eindigt met 90 stemmen voor en 66 tegen waarop de geërfden dus direct zullen 
beslissen. 
 
A.Jochemsen stelt nog voor de heide in delen publiekelijk te verkopen dit is echter niet aan de 
orde omdat dit niet zomaar kan. Aangezien in de verdelingswet staat dat dit moet geschieden 
d.m.v een deurwaarders exploot. Huisarts dokter Hooreman is tegen de verkoop want Ede zal in 
eens van een dorp veranderen in een kleine stad. Wat wel weer een voortuitziende blik was. 
 
Dhr. Tulp vraagt weer het woord en geeft aan dat we ons niet teveel moeten laten leiden door het 
idee van economische vooruit gang voor ambachtslieden vermoedelijk zal men coöperaties 
oprichten wat een groot nadeel zal zijn voor onze neringdoenden, wel zullen we met elkaar de 
lasten moeten dragen. Als voorbeeld geeft hij aan dat door de komst van veel officieren er 
waarschijnlijk een hogere burgerschool gesticht zal moeten worden hetgeen wel 15.000 gulden per 
jaar kan gaan kosten. Door het vele vervoer zullen de wegen veel meer onderhoud vergen. Het 
vestigen van vele militairen op een kleine plaats zal buitengewone uitgaven met zich meebrengen. 
Het bestuur brengt het voorstel toch in stemming en 91 geërfden zijn voor en 36 tegen. 
Burgemeester Op ten Noort wordt gemachtigd  aan de minister de aangenomen voorstellen mede te 
delen. 
 
Op 4 december 1900 wordt een buitengewone buurtspraak gehouden waar de erfpachtakte en 
verkoopakte worden doorgenomen. De erfpacht is vastgesteld op 1629 gulden per jaar daar het rijk 
een gedeelte van die heide in koop aanvaard. De koop wordt vast gesteld op ongeveer 164 gulden 
per hectare ofwel ruim170 hectare heide  voor ongeveer 28.000 gulden het terrein west van de 
wildwal 6.000 gulden andere terreinen 20.960 gulden en bomen 2.000 gulden. Dhr. van Hunnink 
geeft nog aan dat hij bang is voor de kosten van het declareren van de jaarlijkse erfpacht. Hij 
wordt echter gerustgesteld aangezien er slechts een zegeltje van 22 cent nodig is om de declaratie 
in te dienen. 
 
Dan is de grond verpacht en verkocht en dan begint het verdelen of besteden van de gelden. En 
gelijk ontstaat een groot probleem aangezien heel snel duidelijk wordt dat er aanspraak wordt 
gedaan door Ederveners. Deze mensen hadden vanuit het verleden bepaalde gebruikersrechten in 
de buurt en al snel melde Notaris Dinger uit Lunteren zich als zijnde onderhandelaar voor de 
Ederveners. Binnen de diverse buitengewone Buurtspraken die in 1901 worden belegt ontstaat een 
discussie wat te doen met die rechten. Notaris Dinger geeft echter gelijk al aan dat men bereid is 
om naar de rechter te stappen als een en ander niet tot tevredenheid zal worden opgelost In juli 
wordt daarop beslist met een commissie te gaan over leggen met Ederveen. 
 
Op de buurtspraak van 19 sept 1901 wordt door deze commissie verslag gedaan en besloten de 
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Ederveners mee te laten delen echter met twee derde deel van een aandeel waarbij dit niet zal 
inhouden dat zij het recht van geërfde krijgen. Na protest van Notaris Dinger wordt de Ederveners 
wel toegestaan plaggen te slaan op de heide ten noorden van de Otterlosche weg. De geërfden van 
Ede Veldhuizen mogen daar ook hun schapen weiden. Als defensie de Ederveners belet hier te 
plaggen kunnen zij de buurt niet hierop aan spreken en uiteraard dienen de Ederveners zich wel 
aan de regels te houden die in de contracten zijn gesteld. 
 
Tevens wordt op deze buurtspraak de gunning besproken van de pachtakte. Men heeft in landelijke 
kranten een oproeping gedaan te bieden op het pacht contract .De hoogste bieding is van Barones 
Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer gehuwd met Willem Carl Otto von Bentink van 
Weldam en eigenaresse van Kernhem. Zij biedt 55.155 gulden deze prijs is laag maar men heeft bij 
de aanbieding vermeld dat de pachtsom slechts 1645 gulden per jaar is. Enkele geërfden hadden 
het beter gevonden deze prijs te verhogen. Wel blijven de rechten voor de buurt behouden. 
Hierover zegt men voor een periode van 100 jaar maar in de verkoopakte wordt echter ten aanzien 
van de rechten vastgelegd “zolang de heide door militairen wordt gebruikt”. 
 
Er wordt gestemd en met 154 stemmen voor en een tegen wordt de pacht overgedragen aan de 
Barones. Haar erfgenamen hebben hun deel in 1920 verkocht aan het Min. van Oorlog maar ook in 
deze akte zijn de rechten van de buurt vermeld. 
 
Er is dan 116.000 gulden in bewaring bij de Gelderse Credit Vereniging en men maakt een 
verdeelsleutel om het geld te verdelen onder de geërfden.  

- Eigenaren van een huis ontvangen een vol deel 
- Eigenaren van een schuur of hut ontvangen een half deel 
- Eigenaren van stuk bouw of weiland  een vierde van een vol deel 
- Bezitter van een huis op gehuurde grond een gratificatie van 30 gulden per hoofd 
- Bezitter van bos of heide grond een achtste deel 

Iedereen erft slechts in één categorie heeft men ook nog bezittingen in gemeenschappelijk bezit 
dan vervalt dit aandeel aan de buurt. Een vol deel is vastgesteld op 240 gulden. Daarnaast 
reserveert het bestuur 10.000 gulden 1voor het onderhoud van nog in bezit zijnde wegen. En 
hiermee is de Buurt geen eigenaar meer van de heide maar heeft nog steeds wel rechten tot 
plaggemaaien en schapen hoeden. 
 

Ede 15 september 2016 
Ruud Dijkman / Buurtmeester 
 

 

 
 


