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Buurtspaak 26 november 1874  
Betreft: Verkoop percelen langs de Grindweg (Stationsweg) 
 
Notulen van het verhandelde op de gewone buurtspraak der buurten Ede en Veldhuizen, 
na behoorlijke en volgens oud gebruik gedane afkondiging gehouden op het koor der 
kerk te Ede den 26 november 1800 vier en zeventig onder voorzitting van den heer W.H. 
Wilterdink, als daartoe speciaal gemagtigd door den hoogwelgeboren heer meester J.D.C. 
Baron van Heeckeren van Wassenaer, als buurtrigter. 
Tegenwoordig zijn:  
de heeren W.H. Wilterdink qualitate qua,  
W. Mulder, A. van Veldhuizen, W. Bussink, Bor Borren, buurtmeesters. 
 
Geërfden:  
H. Vonk, J. Tulp, A.A.C. de Vries Robbé, W.H.D. Broers, L. Romeijn, F.R. Toewater, G. 
van den Berg,  
P.J. Zooveele, Jan Holst, W. Davelaar, H. Borculo, Hendrik Heij, Jacob Vonk, Evert 
Klomp, Rik Vonk,  
Arend Hansman, Willem Bos, W. Hartelust, W. ten Broekert, E. Heetmeijer, Jan van 
Veldhuizen,  
Baron van Borssele qualitate qua, A.J. Thomas, J.C. ten Cate qualitate qua, H. Vorwald,  
George van Peursem, A.L. Veenendaal, W. Woutersen, Louw Koudijs, Harmanus v.d. 
Burg,  
Gerrit Jan Gerritsen, Hendrik Meerdink, Jan Jansen, W.F.J. Fischer, E. Borgers, J. van 
Omme,  
H. van Laar, B. Esmeijer, Jan Heij, Lammert Jansen, Klaas Klomp, Roetert Davelaar, P. 
Kreeft,  
W.T. Prins, G. Esser, Jan van Zoelen, G. Borgers, A. van de Craats, Hendrikus Heij, Jan 
van Eck,  
Jan Gazenbeek, Gijsbert Pothoven, Jan Eilander, J. van Fiddens, Harmen Rutel qualitate 
qua,  
J. van Burik, Wien van de Beek, Jacob de Geit, Jan de Kloet, meester Van Wageningen 
qualitate qua,  
J. Tulp qualitate qua, Hendrikus Meijer, G. Pothoven (tuinman), Elis Koops, Steven 
Willemsen,  
N. Levie, H. v. Grootheest, H. van Laar qualitate qua, Jan Busser. 
 
(Opm.betekenis: qualitate qua = ambstshalve. In de hoedanigheid van, uit hoofde van zijn of haar beroep of 
ambt; op grond van iemands maatschappelijke positie; ambtshalve) 
 
De notulen der laatstvoorgaande buurtspraak worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De rekening en verantwoording over de dienstjaren 1 augustus 1872 tot 1 augustus 
1874, dezen voormiddag van 10 tot 11 ure alhier ter inzage van de geërfden gelegen 
hebbende, wordt voorgelezen en goedgekeurd.  
 
De buurtrigter qualitate qua stelt voor in het vervolg weder, gelijk vroeger, de twee 
jarige rekening en  
verantwoording te stellen in handen eener commissie van 4 geërfden, ten fine van 
onderzoek alvorens die hier ter visie wordt gelegd. En die commissie uit te noodigen van 
hare bevinding op de buurtspraak  
verslag te geven. Dienovereenkomstig is met algemeene stemmen besloten. 
Tot leden dier commissie worden benoemd A.A.C. de Vries Robbé, W.H.D. Broers, H. 
Vonk en Wien  
v.d. Beek, die zich deze benoeming laten welgevallen. 



De buurtmeesteren, ingevolge de vorige buurtspraak belast met een onderzoek naar de 
grensscheiding tusschen deze buurt en die van Maanen, worden uitgenoodigd van hunne 
bevinding rapport te doen.  
 
Zij brengen het navolgende verslag uit:  
De grensscheiding tusschen de beide buurten is bepaald bij overeenkomst den eersten 
augustus  
1750 op den Huize Kernheim, gesloten tusschen gecommiteerden van beide buurten (te 
vinden  
in de notulen, pagina 82 tot 84) en is ook aldus in de kadastrale plans opgenomen, 
zoodat geen  
twijfel daaromtrend kan bestaan.De bepalingen der jagt worden besproken en 
goedgevonden de bestaande te handhaven, terwijl naar aanleiding van de in de twee 
laatste jaren gehouden lange jagt, ov[er] de gronden dezer buurt, wordt besloten dat 
voor die jagt voortaan vergunning van h[et] 
buurtbestuur zal moeten gevraagd worden.  
 
De geërfde J. Tulp, koopman alhier, vraagt nu het woord. 
Hij wenscht een verzoek te doen aan de vergadering in het belang van de algemeene 
welvaart en spreekt uit naam van onderscheidene geërfden hier tegenwoordig, met name 
W.F.J. Fischer, W. Wenninga, A.A.C. de Vries Robbé, W. van Voorthuizen, J. Gazenbeek 
en meer anderen. 
De weg van Ede naar het station, hoezeer voor eenige jaren door de zorg van het 
bestuur der buurt verfraaid door den aanleg van eene cingel met hout beplant ter 
wederzijde, blijft ongezellig en acht men het wenschelijk den aanbouw van huizen langs 
denzelven uit te lokken en te bevorderen. De vereeniging van geërfden, waarvan hij als 
woordvoerder optreedt, is op het denkbeeld gekomen van deze buurt te vragen aan haar 
in koop af te staan de cingels langs den weg en daarachter ter wederzijde een strook 
heidegrond, ter breedte van 70 meter, gelijk met het perceel van N. Levie, voor eenige 
jaren aan dezen in koop is afgestaan. 
De vereeniging stelt zich voor deze strook in kultuur te brengen en daarna te trachten 
den aanbouw van huizen te bevorderen. 
De buurtrigter qualitate qua geeft zijn leedwezen te kennen dat dit voorstel niet vooraf 
en tijdig bij het buurtbestuur is ingediend, waardoor aan hetzelve de gelegenheid is 
benomen deswege onderling te raadplegen. Hij verlangt daarom de behandeling dezer 
zaak uit te stellen tot eene buitengewone buurtspraak, te beleggen in het aanstaande 
voorjaar, aan de aanvragers te kennen gevende dat zij alsdan het voorstel schriftelijk 
behooren in te dienen. Dit uitstel vindt veel tegenspraak. Om de geringe waarde van 
hetgeen gevraagd wordt en het philantropisch doel der zaak wenscht men dat het 
verzoek nog staande deze vergadering behandeld worde, hetgeen immers ook met 
andere zaken steeds geschiedt. Uitstel der behandeling zou ten gevolge hebben dat de 
uitvoering nog minstens een jaar wierde vertraagd. 
 
De heer burgemeester, ofschoon zeer ingenomen met het plan, stemt met den heer 
buurtrigter qualitate qua in, dat het uitstel wenschelijk is en de goede zaak niet zal 
benadeelen. Vele geërfden blijven niet te min aandringen op dadelijke behandeling. 
 
De buurtrigter qualitate qua stelt nu voor bij stemming te doen uitmaken of de zaak 
staande deze vergadering dan wel later zal behandeld worden. Hij brengt het voorstel in 
stemming met nu of later.  
55 stemmen verklaren zich voor dadelijke en 15 voor latere behandeling, zoodat besloten 
is tot de dadelijke behandeling over te gaan. 
 
De buurtrigter qualitate qua brengt in herinnering dat de buurtgronden in den regel zijn 
afgestaan tegen f 200,-- de bunder en verlangt de voorwaarden der aanvragers te 
vernemen. De heer Tulp geeft te kennen dat de aanvragers voor zich geenerlei voordeel 
maar alleen het bevorderen der algemeene  



welvaart, zoo als gezegd is, beoogen, en de genoemde prijs, zelfs een veel mindere, de 
uitvoering onmogelijk zou maken. De vereeniging verbindt zich de terreinen, die 
aangevraagd zullen worden voor den aanbouw van huizen, af te staan voor denzelfden 
prijs als zij die verkreeg, alleen vermeerderd met de daaraan bestede kosten en de 
daarop verloopen interesten, doch zonder eenige winst daarop te nemen. Zij verklaart 
zich ook bereid andere geërfden, die zich wenschen aan te sluiten tot bevordering van 
het doel, in hare vereeniging op te nemen.  
 
De heer A.J. Thomas wil de heide en de cingels zoo goedkoop mogelijk, liefst zelfs om 
niet, afgestaan hebben, in aanmerking nemende het zeer wenschelijke doel der 
aanvragers. Doch hij zou daarbij het beding wenschen te maken dat de cingels 
onaangebroken moeten blijven bestaan zoo lang geene huizen gesticht worden. Ook vele 
anderen verklaren zich in dien zin en na velerlei bespreking wordt het navolgende 
voorstel geformuleerd: 
 
“De buurt van Ede en Veldhuizen staat af aan J. Tulp en consorten de twee strooken 
heide en land, ter breedte van 70 meters (de bestaande schaapsdriften uitgezonderd), 
gelegen onmiddelijk achter en langs de cingels, ter wederzijden van den Grindweg van 
Ede naar het station van den Rhijnspoorweg, zoo ver deze buurt is strekkende, onder 
verpligting dat de voornoemde verkrijgers den hun afgestanen grond al dadelijk in het 
aanstaande voorjaar in kultuur zullen moeten brengen door bezaaijing met  
dennenzaad of op andere wijze. 
 
De buurt verbindt zich wijders om telkenmale bij stichting van huizen alsdan aan de 
eigenaars van de voormelde verkregen grond, tegen eenen prijs berekend naar f 300,-- 
de hectare, ook te zullen  
afstaan zoodanige gedeelten van de cingels als gelegen zijn voor en ter volle breedte van 
het erf door hen aan te leggen. Deze afstand zal niet gedaan en ook niet gevorderd 
kunnen worden, dan alleen voor het stichten van huizen van geene mindere bouwwaarde 
dan f 2000,--.” 
 
Dit voorstel in omvraag gebragt zijnde, wordt goedgekeurd met 45 tegen 15 stemmen, 
en alzoo daartoe besloten. De vorenstaande bepalingen omtrend de cingels zullen ook 
van toepassing zijn op het erf van N. Levie bij eventueele stichting van een woonhuis op 
hetzelve en door hem daartoe gedane aanvrage. 
 
De geërfde H. Vonk klaagt over den slechten staat waarin sommige buurtwegen 
verkeeren en wenscht daarin voorziening. Er bestaat verschil tusschen het 
gemeentebestuur en deze buurt over den pligt tot onderhoud.  De buurtmeesters 
verklaren dat het gemeentebestuur zich het regt heeft aangematigd gronden, tot 
buurtwegen behoorende, te verkoopen en de opbrengst daarvan heeft ontvangen en zij 
zich deswege aan het onderhoud hebben onttrokken. 
 
De burgemeester erkent dat bij het vorig bestuur te dien aanzien onregelmatigheden 
hebben plaats gehad en gelden van dien aard ten onregte in de gemeentekas zijn 
gestort. Hij verklaart zich bereid aan den raad voor te stellen die kooppenningen aan de 
buurt terug te geven, mits dan ook de buurt voor een behoorlijk onderhoud harer wegen 
zorge.  
De buurtmeester Mulder spreekt de meening uit dat ook de bekende Buurtsteeg (een 
perceel weiland onder Geldersch Veenendaal) het eigendom der buurt is en zegt “het 
gemeentebestuur heeft daarin turf doen baggeren en deze ten bate der gemeente 
verkocht”. De burgemeester zegt dat de Buurtsteeg een eigendom is der gemeente, hij 
stemt niet, hoe dat de buurt daarop aanspraak heeft. 
De buurtrigter qualitate qua draagt in de besproken zaak een onderzoek op aan de 
buurtmeesters en om daarvan bij eene volgende buurtspraak rapport te doen. Hij geeft 
als denkbeeld aan om daarna met het gemeentebestuur eene overeenkomst te treffen 



aangaande het onderhoud der wegen, hetwelk zoowel in het belang der buurt als in dat 
der gemeente zal zijn. 
 
Niets meer voor te stellen zijnde is de vergadering gescheiden en zijn deze notulen door 
den heer waarnemend voorzitter en den secretaris onderteekend.  
 
W.H. Wilterdink 
voorzitter 
W.F.J. Fischer,  
secretaris  


