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Aan het college van B&W en de raad der gemeente Ede,
Bergstraat 4,
6711DD Ede.

Aantekenen
Mijdrecht, 31-01-2013

Geacht college, geachte raad,
Ik heb vernomen dat het nationaal park “de Hoge Veluwe” voornemens is het park
een opknapbeurt te geven. Onderdeel daarvan zou zijn dat het huidige historische
pand “De Koperen Kop” zou moeten wijken voor Nieuwbouw.
Ik maak hier bezwaar tegen.
Het pand is van grote cultuur historische waarde. Het staat symbool voor de
wederopbouw die na de tweede wereldoorlog heeft plaats gevonden.
Vanwege een schrijnend tekort aan bouwmaterialen, is hout van de Hoge Veluwe
gebruikt en zijn er stenen in verwerkt van de rolbanen van het door de Duitsers
aangelegde vliegveld Deelen.
De architect, Jaap Schipper, heeft de dakconstructie op dezelfde manier ontworpen
als de constructie van het dak van de Haagse ridderzaal.
Jaap Schipper werd door Dudok bij het park geïntroduceerd, en zou later de Zaanse
Schans ontwerpen.
De aannemer die het pand gebouwd heeft, heeft veel hulp gekregen van personeel
van “de Hoge Veluwe”die graag hun handen uit de mouwen staken. Het gebouw was
met een half jaar gereed, en werd op 1 augustus 1948 door Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina geopend.
Het oorspronkelijke pand zou dus dit jaar exact 65 jaar bestaan.
Los van het feit dat het pand een fijne sfeer uit straalt. En de bezoekers er graag
komen. Is de historische waarde van “de Koperen Kop” mijns inziens te groot, om
afgebroken te worden.

Ik zal dan ook een suggestie voor aanwijzing als monument bij het betreffende
ministerie indienen.
In het blad “Ede Stad” van 30-01-2013 vernam ik dat B&W een positief besluit heeft
genomen betreffende de “opknapbeurt” en dat de raad daar nog een beslissing in
moet nemen.
Ik verzoek u om bij uw besluitvorming, gezien bovenstaande, restaurant “de Koperen
Kop” buiten het “opknappen” van het park te houden, en er aan mee te werken, dat
het oorspronkelijke gebouw voor de toekomst bewaard mag blijven.

Met vriendelijke groeten,

E.H.J. Vos

