Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede

Velp, 20 februari 2017
Betreft: Behoud pand Stationsweg 102
Geacht college,
Via de vereniging Oud Ede werd erfgoedvereniging Bond Heemschut geattendeerd
op de uitslaande brand in bovengenoemd pand, waardoor zware schade is ontstaan
aan dit gemeentelijke monument.
Onze vereniging ondersteunt de wens van Oud Ede en vele omwonenden om het
gebouw niet te slopen, maar alles in het werk te stellen om het pand te herstellen.
De Stationsweg staat symbool voor de ontwikkeling die Ede heeft doorgemaakt van
een agrarische gemeenschap, gericht op het dagelijks bestaan, naar een levendige
gemeenschap met een grote variatie aan activiteiten. Deze ontwikkeling is mede tot
stand gekomen door het aanleggen van de spoorlijn Utrecht – Arnhem. De
bebouwing die daarna is ontstaan langs de Stationsweg, is vooral kenmerkend voor
deze ontwikkeling door de situering en vormgeving van de villa’s en de daarbij
aangelegde tuinen. Zij vormen daardoor een kenmerkend en cultuurhistorisch
waardevol tijdsbeeld voor Ede.
Het is jammer, en bijna onvermijdelijk, dat, in de loop van de tijd, het bovenbeschreven beeld schade oploopt. Echter, waar mogelijk, moet voorkomen worden
dat de historisch gegroeide karakteristiek van de Stationsweg onherkenbaar wordt.
Daarom pleit Heemschut er voor de door brand beschadigde villa in de
oorspronkelijke staat te herstellen.
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De vereniging Oud Ede heeft ons op de hoogte gesteld van de inhoud van uw brief
van 03 februari j.l. (zaaknummer 861979). Heemschut ondersteunt de door de
gemeente voorgestelde en reeds in uitvoering gebrachte maatregelen. Daarbij is het
echter van groot belang dat het pand zo snel mogelijk tegen wind en regen wordt
afgedekt om de aangerichte schade niet te verergeren én dat de muren, waar nodig,
worden gestut.
Erfgoedvereniging Heemschut is gaarne bereid om, in samenwerking met de
vereniging Oud Ede, de mogelijkheden voor het behoud van de villa te bespreken.
Een ontvangstbevestiging van deze brief wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groeten,
erfgoedvereniging Bond Heemschut
commissie Gelderland,

ing. J.G.C. Scharten
De Overtuin 14
6881TT Velp
0313 484747
chris.scharten@hetnet.nl
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