
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

De herfstbladeren waaien door de buurt en achter de schermen wordt hard gewerkt aan het 
bestemmingsplan. In deze nieuwsbrief komen de eerste resultaten van onderzoeken voor het 
bestemmingsplan terug. Verder hopen we als buurt met elkaar te zorgen voor gezelligheid en 
veiligheid. Daar heeft de Bewonerscommissie wel een paar ideeën voor! En nieuwe ideeën en 
initiatieven zijn natuurlijk erg welkom! 

 
Terugblik: workshop Vogels in de wijk 

In de wijk zijn verschillende beschermde vogels 
zoals de gierzwaluw en de huismus. Maar wat 
maakt deze vogels nou zo bijzonder? Tijdens een 
workshop gaven enkele vrijwilligers van de 
Vogelbescherming een enthousiaste workshop.  
 
Nestkasten 
Eerst hield stadsvogeladviseur Henk van Paassen 
een presentatie over vogels. Omdat in de wijk ook 
nestkasten worden opgehangen voor mussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen had Van Paassen ook 
verschillende nestkasten meegenomen. Daarna 
gingen we op pad en leerden allerlei interessante 

wetenswaardigheden over vogels en andere dieren. Zo leerden we dat gierzwaluwen tijdens de 
zomer 24 uur per dag in de lucht zijn en daar eten, drinken en slapen. Ze vangen ook erg veel 
insecten voor hun jongen die vaak verborgen zitten in een nest onder de dakpannen of in een kier. 
Bij het vallen van de avond zagen we vleermuizen vliegen in de wijk en met een speciale bat detector 
konden we de diertjes horen. Na afloop kregen we interessante informatie mee van de 
vogelbescherming.  
 

 
Vrijdag 17 november: koffiemoment!   
Met regelmaat organiseert de Bewonerscommissie 
een koffiemoment in de wijk. Iedereen die in de wijk 
woont is van harte welkom! Het is een leuk moment 
om andere bewoners te leren kennen, bij te praten, 
informatie uit te wisselen of om gewoon samen te zijn 
met andere bewoners van deze gezellige wijk!  
 
Komt u ook weer? We zijn weer bij elkaar op 17 
november vanaf 19.30 uur in Buurtcentrum de Kolk. 
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Stappen bij renovatie  
Op dit moment wordt de aanbesteding van de renovatie voorbereid. Het is een heel traject waarbij 
een aannemer wordt geselecteerd. De Bewonerscommissie denkt hier namens de bewoners in mee 
en de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen worden uiteraard ook betrokken.  
Het selecteren van een aannemer gaat globaal in de volgende stappen: 

 Er wordt komende week een lijst van aannemers gemaakt, de Bewonerscommissie wordt 
gevraagd of zij aanvullend aannemers kennen die Woonstede moet uitnodigen. 

 Deze aannemers wordt in oktober gevraagd een aantal gegevens aan te leveren. Hiermee doe je 
een globale toets of het bedrijf geschikt is voor deze renovatie. 

 Uiteindelijk blijven er 3 aannemers over. Ook hiervoor wordt de Bewonerscommissie gevraagd 
mee te stemmen door vragen te beantwoorden met een cijfer. Daaruit ontstaat een shortlist. 

 De aannemers wordt gevraagd een offerte te maken en op basis van een aantal selectiecriteria 
kan de Bewonerscommissie stemmen door cijfers te geven. Dit samen met de beoordeling van 
Woonstede levert 1 aannemer op die de renovatie gaat doen. Dit zal begin 2018 zijn. De 
aannemer zorgt ook voor een architect. 

 
Samen met de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen wordt in februari/maart 2018 een 
traject opgestart waarbij het renovatieplan wordt gemaakt. Het renovatieplan bestaat uit een plan 
van aanpak en een planning.  
 
 

Archeologisch onderzoek afgerond 
Op 19 en 20 september is in de Kolkakkerbuurt archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd. Al vanaf de Steentijd (ca. 35.000 jaar 
geleden) hebben mogelijk mensen op deze plek gewoond. Het 
doel van het onderzoek is om te kijken of de ondergrond goed 
bewaard is gebleven. Als dat zo is, kan er in een later stadium 
goed archeologisch onderzoek worden gedaan. 
 
Proefboringen 
Om het onderzoek uit te voeren. gingen deze twee dagen 
archeologen van straat tot straat om proefboringen te doen. Er 
werden in totaal 32 boringen gedaan van ongeveer twee meter 
diepte.  
 
 
 

 
Resultaten 
Uit de resultaten blijkt dat in het deel vanaf de 
Kolkakkerweg tot aan de Verlengde Maanderweg inderdaad 
sprake is van een intacte bodem, waar archeologische 
resten vanaf de Steentijd tot in de Middeleeuwen verwacht 
mogen worden. Daarmee is bewezen dat de Kolkakkerbuurt 
een goede kans biedt om meer over het Edese verleden te 
weten te komen. In het nieuwe bestemmingsplan en de 
wijkvernieuwing zal dan ook goed rekening worden 
gehouden met de archeologische waarde van de wijk. 
 
 
 



Voorkeur voor een gerenoveerde 
woning aan de Kolkakkerweg?  
Alle bewoners van Kolkakkerbuurt met een vast 
huurcontract (ook de bewoners die al tijdelijk ergens 
anders wonen) krijgen binnenkort een brief met een 
formulier. Op dit formulier kunt u aangeven of uw 
voorkeur uitgaat naar een gerenoveerde woning aan 
de Kolkakkerweg. De bewoners die hun voorkeur 
aangeven, worden uitgenodigd voor een 
keuzeavond. Op die keuzeavond worden de (na 
terugkeer van de huidige bewoners overgebleven) 
renovatiewoningen aan de Kolkakkerweg verdeeld. 
Deze toekomstige bewoners van de Kolkakkerweg 
worden samen met de ‘blijvende’ bewoners van de Kolkakkerweg uitgenodigd bij het maken van het 
renovatieplan. Een verdere toelichting volgt in de brief en meer informatie over de stappen bij 
renovatie is op pagina 2 te vinden.  
 
Onderzoek naar explosieven uit Tweede Wereldoorlog  
In de Tweede Wereldoorlog is in en rondom Ede veel gevochten. Niet altijd is de afgeschoten munitie 
afgegaan. Bij grote projecten, waarbij het terrein voor een groot deel op de kop gaat, is het goed om 
hier vooraf rekening mee te houden. 
 
Door Expload uit Culemborg wordt een onderzoek gedaan om goed in beeld te krijgen waar 
explosieven mogelijk zijn neergekomen en om welke soorten het gaat. Dit doen ze aan de hand van 
oude luchtfoto’s en gevechtsrapporten. Ze hoeven voor dit onderzoek niet in de woningen of in de 
tuin te zijn. We hebben gekozen voor Expload omdat zij goed bekend zijn in Ede. Zo hebben zij voor 
gemeente Ede een kaart op hoofdlijnen opgesteld en ondersteunen zij de gemeente bij 
beleidsvorming en diverse projecten. 
 
Uit het onderzoek volgt medio november welke locaties verdacht zijn en Expload zal advies geven 
hoe daar straks tijdens uitvoering van de werkzaamheden mee om te gaan. Wanneer bijvoorbeeld 
een locatie verdacht is, kunnen de graafwerkzaamheden begeleid worden. 
 
 

Maatregelen voor beheer van de wijk 
Tot aan de renovatie en sloop en nieuwbouw is het een komen en gaan van bewoners in de buurt. In 
deze tijd is er kans dat de buurt achteruit gaat. Dit willen Woonstede en de Bewonerscommissie 
voorkomen. Daarom worden de volgende maatregelen genomen om de buurt prettig en leefbaar te 
houden: 

 Elke woning blijft zo lang mogelijk bewoond. Na vertrek van de oorspronkelijke bewoner komt er 

een bewoner met een tijdelijk huurcontract en daarna worden de woningen beheerd door 

Voorkom Leegstand, een organisatie die zorgt dat de woningen tijdelijk bewoond worden en die 

ook afspraken maakt over goed beheer door de bewoner. Als dit niet gebeurt, wordt men daarop 

aangesproken. 

 Bewonerscommissie, Woonstede en gemeente Ede hebben samen een werkgroep waarbinnen 

met elkaar afspraken worden gemaakt om de buurt leefbaar en veilig te houden.  

 Ondanks alle maatregelen kan het een keer gebeuren dat er bijvoorbeeld huisraad blijft staan of 

iets anders gebeurt. In dat geval kunt u dit melden bij de Gemeente. Toezicht komt dan op korte 

termijn kijken en spreekt de (vertrokken) bewoner aan en/of zorgt dat de ACV het alsnog 



komtophalen. Melden bij de gemeente kan eenvoudig telefonisch via 140318 of via de site, 

www.ede.nl en dan melding woon- of leefomgeving. Ook andere meldingen over de openbare 

ruimte kunnen zo worden doorgegeven. 

 

Samen zorgen voor een veilige buurt 
Er gebeurt veel in de buurt, en daardoor zien we veel vreemden in de buurt. Het beheerteam en de 

WhatsApp-groep vormen samen een goed begin voor het behouden van de veiligheid in de buurt. En 

iedereen kan er aan meedoen.  

 
Zo is het ook van belang dat we goed om ons heen kijken als we een rondje 
wandelen in de buurt. Heeft u bijvoorbeeld een hond? Kijk dan goed om u heen 
als u de hond uitlaat. Of spreek af met andere hondenbezitters om samen een 
rondje te lopen in de avond, of neem de buurman mee als je een rondje maakt. 
En vergeet niet kennis te maken met nieuwe buren! Hoe meer ogen, hoe meer 
we zien! Vindt u bepaalde situaties verdacht, maar gebruikt u geen Whats App? 
Bel dan met de Bewonerscommissie: 645194 (Marcel Boertien) 

 

 

Bewoner aan het woord  
Interview met tijdelijke bewoners Daan (25) en Ilse (22) 

Sinds september wonen wij in de kolkakkerbuurt. Wij zijn een 
jong gezin met 2 dochters. Sommige bewoners kennen ons al 
door de koffieavond en de organisatie van de WhatsApp groep.  
 
Verder zijn wij dagelijks op ons werk te vinden. Daan is fulltime 
machinist op een heistelling en Ilse is fulltime werkzaam als 
beroepsverkeersregelaar. In de weekenden zijn wij 
coördinatoren van onze evenementen-verkeersregelaars.  Wij 
voelen ons enorm thuis hier in deze mooie buurt.  Onze dank is 
dan ook zeer groot dat wij ondanks dat het tijdelijk is zo 
openhartig zijn ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon. De Kolkakkerbuurt Nieuwsupdate is een uitgave van de Projectgroep Kolkakkerbuurt. In deze 
projectgroep werken de Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede samen aan de toekomst van de 
Kolkakkerbuurt. Input voor deze nieuwsbrief kan naar info@kolkakker.nl. Contactpersoon is Marcel 
Boertien, Verlengde Maanderweg 21. 


