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BESTAANDE SITUATIE
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HET PROJECTGEBIED
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VISIE RUIMTELIJK RAAMWERK CENTRUM EDE

Visiekaart Ruimtelijk raamwerk (Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum, 2018)Suggestiebeeld Stadspark (Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum, 2018)

November 2016 is het visiedocument ‘Het verhaal van Ede Centrum. De 
koers naar 2030’ vastgesteld door de gemeenteraad. Het hoofddoel van dit 
visiedocument is om van het centrum van Ede weer een plek te maken waar 
men graag en met trots werkt, winkelt, woont of uitgaat. Sinds 2017 wordt er 
gewerkt aan de uitvoering van deze visie met een programmatische aanpak: 
programma Levendig Centrum waarin ook de opgave voor het stadspark is 
geagendeerd.
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VRAAGSTELLING

(sport)parken in Ede ten opzichte van het centrum

Het Raadhuisplein

Het park met de vijver voor het gemeentehuis

Het mausoleum verscholen op de Paasberg

Stadspark

Edese tennisclub

De Berg

Oranje

Maanderpark

HuygensparkBuurtpark Rietkampen

Sportpark Inschoten

Proosdijpark

slijpkruikpark

parkgebied Kernhem

kasteel Hoekelum
De Hoekelumse Eng

centrum

Het is de opgave om de groenzone in het centrum van de stad van de Paasberg 
tot het Oude Kerkplein op te waarderen tot hét aantrekkelijke en gezellige 
stadspark van Ede. In de huidige situatie wordt het gebied niet als park ervaren 
en liggen de verschillende groengebieden wat versnipperd in het gebied. Het 
stadspark moet het nieuwe groene hart van Ede (centrum) worden. Het mooie 
groene, maar stille en weinig gebruikte gebied moet gaan bruisen. De potentiële 
gebruiks- en verblijfskwaliteiten moeten tot in het hart van het centrum van Ede 
doordringen en het centrum als huiskamer van Ede versterken. In dit document 
wordt de eerste stap gezet door het ontwerpen van een ruimtelijke raamwerk 
voor het park. Het raamwerk heeft als doel om de verschillende delen van het 
stadspark ruimtelijk en functioneel met elkaar te verbinden.
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HISTORISCHE ANALYSE STADSPARK

Stadspark Analyse (Gemeente Ede, maart 2021)
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HET SERVITUUT

Stadspark Analyse (Gemeente Ede, maart 2021)

‘Vanaf het punt waar nu de VVV-bank staat had men in 1924, 
kijkend in de richting van de Oude kerk, een magnifiek uitzicht 
over het dorp Ede heen naar de Gelderse Vallei. Het was een 
panorama waaraan de Edenaren en vele toeristen genoegen 
beleefden en dat vele malen door kunstschilders is vereeuwigd. 
Men had, onder andere, uitzicht over enkele percelen, kadastraal 
bekend sectie K nummers 570, 571 en 572, en over deze stukken
gaat het in dit verhaal’.

*Het ‘Servituut op de Paasberg’ heeft betrekking op het recht 
van vrij uitzicht vanaf deze hoogte in westelijke richting, en 
zou dus een verbod inhouden om de betreffende helling aan 
de Paasberg te bebouwen (met woningen of anderszins). Het 
Servituut (erfdienstbaarheid / recht van uitzicht van het ene ‘erf’ 
op het andere) houdt in dat op deze percelen ‘eeuwigdurend’ 
niet gebouwd mag worden, vanuit de wil om het natuurschoon 
te behouden.

(fragmenten uit jubilieumnummer van de Zandloper (1999/3) 
over het Servituut op de Paasberg)
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DE HUIDIGE GROENSTRUCTUUR

Stadspark Analyse (Gemeente Ede, maart 2021)
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RUIMTECLAIMS STADSPARK

Ruimteclaims Stadspark (Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Ede, december 2020)
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CULTUURLANDSCHAP VAN EDE

engenlandschap

engenlandschap

boslandschap

heidelandschap

landhuizen op de 
   rand van de paasberg

Sterrenberg

Edese Bos

Woeste gronden van de buurt Ede-Veldhuizen

Woeste gronden van de buurt Ede-Veldhuizen

Zonnenberg

De Hooge 
   Paaschberg

monument
  in park

Arnhemseweg

Chasseley

met trapakkers

oude dorpskern



13

heidelandschap

Edese Bos

Woeste gronden van de buurt Ede-Veldhuizen

De Hooge 
   Paaschberg

Arnhemseweg

HET EDESE BOS

Het boslandschap Koepel op de Paasberg

Het Edese Bos is van oorsprong een malebos: een bos met meerdere 
eigenaren voor gemeenschappelijk gebruik. Het bos voorzag het dorp Ede 
van werkgelegenheid. Vanaf 1878 werd het bos eigendom van de Heer van 
Kernhem. Sinds de jaren ‘70 is het bos een wandelbos voor de Edenaren en 
eigendom van gemeente Ede. 

Het landschap van de Veluwe reikt als groene long tot in het stadspark van 
Ede. Dit is vooral te zien in het zuidelijke gedeelte, de plek waar het huidige 
Mausoleum en andere monumenten zijn gesitueerd.
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GEMEENTELIJKE ENGEN

De enggronden aan de buitenrand van het dorp Oude Kerk gezien vanaf de Paasberg

Een groot gedeelte van het stadspark ligt op de fl ank van de Paasberg. Dit is 
de plek waar vroeger de gemeentelijke engen waren gesitueerd. De Trapakkers 
zijn hier een voorbeeld van. De akkers zijn in 1978 aangelegd om te laten zien 
hoe de historische opzet van de akkers oorspronkelijk is geweest. De akkers zijn 
trapsgewijs aangelegd om uitspoeling van de grond, water en meststoffen tegen 
te gaan. De akkers dienden voor de voedselproductie van de bewoners van 
het dorp en werden gemeenschappelijk gebruikt. Er werd onder andere rogge, 
gerst, haver, tarwe, mais, spelt en mosterd verbouwd.
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ONTSTAAN VAN LANDHUIZEN OP DE RAND VAN DE PAASBERG

Luchtfoto met daarop de villa’s gelegen aan het park De Hooge Paasberg

De Paasberg was het wandelgebied van de geërfden Ede - Veldhuizen. in 
1832 werd hier een monument geplaats voor Anna Maria Moens. In de 19e 
eeuw werden er diverse landhuizen gebouwd op de rand van de Paasberg (op 
de overgang van de gemeentelijke engen naar het bos). Onder andere villa 
Zonnenberg, Villa Chasselay, Villa de Hooge Paaschberg en Villa Sterrenberg. Een 
aantal van deze landhuizen is nog steeds aanwezig. 
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HET PARK IN DE GROENSTRUCTUUR VAN EDE

Edese Bos

Ginkelse hei

Sijsseltse laan

Oude Arnhemseweg

Edesche Bos

Ginkelse hei

Sijsseltse laan

Ten oosten van het centrum van Ede reikt de 
natuur bijna tot in het centrum. Via de Oude 
Arnhemseweg is het Edese Bos te bereiken en via 
de oude Sijsseltse laan kom je uit in het bos De 
Sijsselt. Oostelijk hiervan ligt de Ginkelse heide.
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HET PARK OP WIJKNIVEAU

Openlucht theater

Arnhemseweg

Oude Arnhemseweg

Arnhemseweg

centrum

openluchttheater

Mausoleum
Anna Maria Moens

tennisclub

De laanbeplanting van de Arnhemseweg 
verbindt het stadspark met de Veluwe Maar ook 
het parkgebied aan de zuidzijde is interessant 
om te bezoeken. Het is daarom de ambitie om 
de wandelroutes vanuit het stadspark via het 
memorialpark te verbinden met een doorsteek naar 
het openluchttheater.



18

RUIMTELIJK CONCEPT
De parkroute is de drager van het ruimtelijke concept voor het stadspark. De 
parkroute verbindt de winkelstraten en het Kerkplein in het centrum rechtstreeks 
met alle onderdelen van het park. De flanken van het park (noord en zuidzijde) 
worden intensiever beplant zodat het raadhuis ‘beter land’ in het park en er 
ook meer onderdeel van uit gaat maken. Het middendeel van het park blijft juist 
open zodat de historische zichtlijn op de kerktoren niet wordt verstoord. Ieder 
parkdeel mag enerzijds zijn eigen sfeer houden en er zijn verschillen in gebruik 
(intensief gebruik naast het Kerkplein en extensief gebruik in het parkdeel van 
het memorialpark). Anderzijds wordt de eenheid tussen de parkdelen versterkt 
door de introductie van nieuwe zichtlijnen, verbindende bloemenweiden en de 
nieuwe waterstructuur. Het hoogteverschil langs de route wordt optimaal ingezet 
om de beleving van het landschap op de flank van de Paasberg te versterken.
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HOOFDOPZET RUIMTELIJK RAAMWERK
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DE PARKROUTE

De parkroute verbindt de winkelstraten en het Kerkplein in het centrum recht-
streeks met alle onderdelen van het park: de evenementenplekken, de vijver, 
de trapakkers en het memorial park met de monumenten, kunstwerken en een 
panoramisch uitzicht op Ede. De route maakt grote en kleine wandelingen 
mogelijk en verbindt ook het noordelijke deel van het park met de stad: langs 
de Bergstraat en de Driehoek. De parkroute krijgt via de Oude Arnhemseweg 
en de Sijsseltselaan een directe verbinding met het Edese Bos, De Sijsselt of nog 
verder: de Ginkelse Heide. 

LEGENDA

1. doorgaande weg (wijkontsluiting)
2. hoofd parkroute
3. secundaire parkpaden

1. 3. 2.

Doorgaande weg door het park

Hoofdparkroute

Secundaire parkpaadjes
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Zichtlijnen vormen een belangrijk onderdeel in een landschapspark. Er ontstaan 
langs de parkroute steeds weer nieuwe zichtpunten waardoor de bezoeker 
nieuwsgierig wordt gemaakt om zijn route te vervolgen en nieuwe delen van 
het park te ontdekken. Dit begint al op het Kerkplein met het kunstwerk Chico y 
Chica in het vizier. Een fraai historisch voorbeeld van een landschapspark waar-
bij de bezoeker verleid wordt om een route te lopen langs prachtige zichtpunten 
is Stourhead park in Zuid-Engeland.

ZICHTLIJNEN

De parkroute van Stourhead: met en zonder zichtpunt

Zicht  vanuit het park op de Oude Kerk

LEGENDA

  hoofdzichtas servituut

zichtlijn

bestaande hoofdzichtlocatie

bestaande kleine zichtlocatie

nieuwe kleine zichtlocatie
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ROUTE LANGS MONUMENTALE GEBOUWEN

Aan de randen van het stadspark staan meerdere monumentale gebouwen. 
Onder andere de Oude Kerk, maar ook een aantal monumentale landhuizen 
op de rand van de Paasberg. De parkroute loopt langs deze monumentale 
gebouwen en zichtlijnen in het park komen op de monumenten uit.

Villa Sterrenberg - 1850

Mausoleum - 1945

Villa Klein Bernhalde - 1936

De Oude Kerk vanaf de Paasberg - 1470

Boerderij de Driehoek - 18e eeuw

Raadhuis - 1977
Marnix College - 1953

Villa Zonneberg - 1893
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RUIMTEBESLAG MONUMENTEN

Het meest zuidoostelijke parkdeel: het memorial park is de plek waar 
verschillende herdenkingen samen komen. In dit parkdeel staan een groot aantal 
oorlogsmonumenten met het mausoleum als het meest bijzondere object. Om de 
samenhang tussen de verschillende monumenten te behouden en de open ruimte 
voor het mausoleum niet te verstoren is het de hoofdopzet om alle monumenten 
rond een open ruimte te organiseren. Bij de locatiekeuze voor het nieuwe 
Indisch monument is hier rekening mee gehouden. 

LEGENDA

  monument

ruimtebeslag

Vrije ruimtebeslag monumenten
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RUIMTEBESLAG KUNSTWERKEN

De kunstwerken in het park zijn verbonden met de landschappelijke context en 
verdienen de ruimte. Daarnaast zijn de kunstwerken verbonden met de zicht-
lijnen in het park. Dit themakaartje laat het ruimtebeslag van de kunstwerken 
zien. Bij de plaatsing van nieuwe kunstwerken of veranderingen aan het park 
dient rekening te worden gehouden met dit ruimtebeslag. Zo wordt de relatie 
kunstwerk – park optimaal behouden en de samenhang tussen de kunstwerken 
(zichtlijnen / parkroute) niet verstoord. De gele lijn vormt de kunstroute langs de 
verschillende kunstwerken in het stadspark.

LEGENDA

  kunstwerk

ruimtebeslag

kunstroute

Kunstroute Ede Centrum (gemeente Ede)

Stadspark Ede maakt onderdeel uit van de kunstroute in Ede Centrum. 
De kunstroute is een wandelroute langs kunst in het centrum van Ede. De 
kunstroute voert ook door het stadspark waar meerdere kunstwerken staan. 
Daarnaast is er in het stadspark ruimte voor enkele nieuwe kunstwerken. 
De locaties voor de nieuwe kunstwerken worden in samenhang met de 
zichtlijnen in het park ontworpen. Andersom wordt de parkroute juist in de 
zichtlijnen van bestaande kunstwerken aangelegd. Het is de ambitie om 
de kunstroute en de parkroute samen te laten gaan.
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SFEREN

dierenweide

trapakkers

herdenkingspark

buurtpark

vijverpark

groene route

stadstuinen
Kerkplein

Het stadspark heeft verschillende deelgebieden. Ieder deel-
gebied heeft zijn eigen identiteit en eigen sfeer waardoor het 
park een divers geheel vormt. De verschillende sferen worden 
in het kaartje hiernaast weergegeven. 
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De verschillende programmaonderdelen worden afgestemd op de 
mogelijkheden per deelgebied. Afhankelijk van de sfeer van het deelgebied 
is er meer of minder activiteit in het park mogelijk. Daarom is er een verschil 
gemaakt in reuring- en stiltezones, afgestemd op de plek. Op dit kaartje is 
te zien waar de zones zijn gesitueerd. Bij het centrum zijn activiteiten meer 
passend dan in het parkdeel waar herdenkingen plaats vinden. Het deelgebied 
memorialpark is een stille zone waar rust en respect gewenst is. Het plateau 
aan het Raadhuisplein en de plek bij de vijver vormen daarentegen passende 
locaties voor evenementen.

REURING- EN STILTEZONES

LEGENDA

  actief

midden

rust

Activiteiten op de trapakkers

Picknick in het park

Herdenkingen in het memorial park
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Er wordt gezocht naar evenementen en activiteiten die passend zijn bij het 
stadspark. Zoals een kleinschalige natuurmarkt, de jaarlijkse ijsbaan, een klein 
food-festival en de nationale dodenherdenking. Iedere plek in het park vraagt 
om een passende invulling van activiteiten en evenementen (of het ontbreken 
ervan). De stelregel is dat het evenement de sfeer van het park kan versterken en 
dat het park op zijn beurt het evenement versterkt. Evenementen hebben daarom 
altijd een open karakter (niet afgeschermd met hekken etc.) en zijn in het park 
vrij toegankelijk. 

VOORBEELD PROGRAMMERING

food-festival

doe-dagen trapakkers

nationale 
dodenherdenking

heideweek

ijsbaan
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In het park worden een aantal nieuwe plekken toegevoegd om te sporten en te 
spelen. Deze plekken zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Plekken die ge-
schikt zijn voor sport en spel liggen in de reuringzone. Dit zijn de plekken op het 
Raadhuisplein tegen het Kerkplein aan en de locatie bij de vijver. Verschillende 
invullingen zijn mogelijk, zoals een beachvolleybalveld, fitnesstoestellen, een 
speelplek voor de grotere en kleinere kinderen. Het hoogteverschil in het park 
kan benut worden om de speelplekken nog verrassender vorm te geven.

SPORT EN SPEL

speelplek bij terras voor 
kleine kinderen

natuurspeelplek 

speelplek

LEGENDA

locatie voor sport en spel
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GROENSTRUCTUUR

De groenstructuur van het stadspark bestaat uit een aantal onderdelen. Op het 
centraal gelegen gazon worden zones gecreëerd waar activiteiten plaats kun-
nen vinden. Daarnaast zorgt de sfeer van het gazon in het deelgebied memori-
alpark juist voor een meer ‘waardige omgeving’. Rondom het gazon liggen de 
bloemenweiden; hierdoor wordt de biodiversiteit in het park bevorderd en zijn 
de seizoenen beleefbaar. De randen van het park bestaan uit boomgroepen, 
heestergroepen en vaste plantenborders met veelal gebiedseigen en inheemse 
plantensoorten. De trapakkers vormen een verbijzondering in het park, hier wor-
den verschillende historische teelten getoond.

Parkgras

Bloemenweide

Vaste planten en siergrassen

Boomgroepen

LEGENDA

  gazon

bloemenweide

vaste planten / siergrassen

boomgroepen

akker

dierenweide (particulier)
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BOMENSTRUCTUUR

De huidige bomenstructuur bevat veel monumentale bomen. De bomen vormen 
een belangrijke en waardevolle structuur in het park. De bomen staan op som-
mige plekken in de zichtlijn die in het servituut is vastgelegd (de zichtlijn van 
het VVV-bankje op de Paasberg richting de kerk), dat is in het verleden zo 
ontstaan. Om de zichtlijn uit het servituut voor de toekomst te behouden is de 
volgende strategie bedacht. Er worden de komende jaren een aantal nieuwe 
bomen geplant aan de randen van het stadspark. Met name aan de zijde van 
het Raadhuis zorgen deze bomen voor het ‘verzachten’ van de overgang van de 
bebouwing naar het park. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de zichtlijn vrij blijft 
van bomen. Als deze nieuwe bomen zich in de toekomst voldoende hebben ont-
wikkeld kunnen er centraal in het park een aantal bomen gekapt worden zodat 
de historische zichtlijn weer vrij is van obstakels en het contrast tussen een open 
middengebied en meer gesloten randen van het park wordt versterkt.

Bomen onderbreken de zichtlijn op de kerk

Open zicht op de kerk in vroegere tijden

LEGENDA

  monumentale boom

waardevolle boom

bestaande boom

nieuwe boom

zichtlijn servituut

te kappen boom t.b.v. zichtlijn
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Water op straat na hoosbui in 2018 Hemelwaterafvoer

Wateroverlast Raadhuisstraat (Ted Walker, Ede Stad)

WATEROPGAVE

Nederland heeft te maken  met twee uitersten in het klimaat; extreme regenbuien en extreme 
droogteperioden. Het stadspark vormt een grote groene ruimte midden in de stad waar de kans ligt om op 
deze extremen te anticiperen. Belangrijk is om het hemelwater vast te houden in de ondergrond. Het park 
wordt dusdanig ingericht dat grote hoeveelheden water in één keer gebufferd kunnen worden en het water 
vervolgens langzaam in de ondergrond infiltreert. Als er voldoende water wordt opgeslagen in de grond 
en de grondwaterstand wordt bijgevuld ontstaat er een buffercapaciteit die bij extreme droogte kan worden 
aangesproken. .

In het grootste gedeelte van het park is het hemelwater reeds afgekoppeld. De Raadhuisstraat vormt hierin 
een uitzondering, deze straat is nog aangesloten op de riolering. Op onderstaand kaartje is te zien waar 
water op straat staat tijdens hoosbuien. In het plangebied zijn twee plekken die blauw kleuren. Het onderste 
plateau tegen het Kerkplein aan vormt een wateropvang. Hier is dus geen sprake van water op straat, maar 
een berging waar het regenwater tijdelijk wordt opgeslagen. Op de Raadhuisstraat ter plaatse van de inrit 
naar het Raadhuisplein is wateroverlast. Hier blijft het water staan, waardoor de Raadhuisstraat tijdelijk 
ontoegankelijk is. Dit is een onwenselijke situatie aangezien de Raadhuisstraat een ontsluitingsweg is. 
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WATERSTRUCTUUR

Het stadspark ken een natuurlijk hoogteverschil van een ca. twintig meter. Dit 
hoogteverschil zorgt voor kansen om het hemelwater zichtbaar en beleefbaar te 
maken in het park. Het is de kunst om het water zoveel mogelijk vast te houden 
op de plek en op de helling. Dit kan op verschillende manieren. Verdiepte goten 
langs de paden die het water zichtbaar laten stromen naar de verschillende 
niveaus van de trapakkers, wadi’s en andere waterelementen. Deze 
waterelementen kunnen gecombineerd worden met natuurlijke speelaanleidingen 
in het park.

Goten afkoppelen op naastliggende wadi’s

Zichtbaar afvoeren van regenwater

Tijdelijke waterbuffer bij speelplek

LEGENDA

  watergoot

afkoppelen regenwater (plaatselijk infiltreren)

vijver

wadi

waterbuffer Regenwater afkoppelen op groen



33

De materialisering van alle paden in het park wordt op elkaar afgestemd zodat 
het park eenheid krijgt en de paden zich onderscheiden van de wegen die 
rondom het park liggen.  De paden voor autoverkeer worden uitgevoerd in 
roodbruine gebakken klinkers. Deze klinkers sluiten aan op de klinkerverharding 
in de binnenstad (alleen minder bont van kleur). De hoofdvoetgangerspaden 
worden uitgevoerd in een asfaltverharding met een afstrooilaag van geelbruin 
split. De secundaire voetgangerspaden zijn uitgevoerd in halfverharding met 
hetzelfde uitstraling als het split dat als afstrooilaag van de asfaltpaden wordt 
toegepast. 

LEGENDA

  roodbruin gebakken klinkers

centrum gebakken klinkers

paden met afstrooilaag

De nieuwe klinkers in het winkelcentrum

VERHARDINGSTYPEN

paden van roodbruin gebakken klinkers

Referentie pad van asfalt met een strooilaag
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PRIMAIRE WEG MET VOETPAD

Referentie gebakken klinkers gecombineerd met 
asfalt met strooilaag

SECUNDAIRE WEG

Referentie weg van gebakken klinkers

Ontsluitingswegen in het park worden uitgevoerd 
in gebakken klinkers die passen bij de klinker van 
het stadscentrum. Naastgelegen voetpaden krijgen 
een parkachtige uitstraling en worden uitgevoerd in 
asfalt met een afstrooilaag.

Secundaire parkwegen worden ook uitgevoerd in 
gebakken klinkers. Hierdoor krijgen de wegen een 
parkachtige uitstraling.

EENHEID IN MATERIAALGEBRUIK
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De secundaire parkpaden worden uitgevoerd in 
asfalt met een afstrooilaag of in halfverharding. De 
uitstraling van de halfverharding is gelijk aan die 
van de afstrooilaag op het asfalt.

Voor voetpaden zijn verschillende mogelijkheden. 
Deze kunnen worden uitgevoerd in gebakken klin-
kers met een goot ernaast om het water zichtbaar 
af te voeren. Een andere mogelijkheid is om deze 
paden uit te voeren in asfalt met een afstrooilaag.

PRIMAIRE VOETPAD SECUNDAIRE VOETPAD

Referentie pad met goot Referentie pad van asfalt met een geelbruine 
afstrooilaag
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VERBLIJVEN EN ONTMOETEN

Een park wordt pas echt een ontmoetingsplek als er de mogelijkheid is om te 
verblijven. Dit doen we door op diverse locatie zitplekken te creëren. Dit kan 
door het toepassen van een bankje, maar ook door een kunstwerk die gebruikt 
kan worden als zitplek. Zitplekken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan 
zichtlijnen en zichtlocaties. 

LEGENDA

  verblijfsplek (zitbank/o.d.)*

VVV-bank met uitzicht over Ede

voorbeeld: ontworpen straatmeubilair voor het Vondelpark

Zitplek aan het water
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AUTOVERKEER

Het Raadhuisplein wordt gefaseerd zoveel mogelijk autovrij gemaakt, zodat 
verharding kan worden vervangen door groen en er meer ruimte ontstaat voor 
de voetganger en evenementen. Daarnaast wordt onderzocht of een aantal 
parkeerplaatsen aan de Driehoek kunnen worden vervangen door een groene 
zone die het Kerkplein met de Bergstraat verbindt. Bij de twee hoofdentrees van 
het Raadbuis blijft het mogelijk om met een auto voor te rijden en worden er een 
aantal mindervalide plekken gerealiseerd.

LEGENDA

  autoverkeer

bestemmingsverkeer

parkeren, te verwijderen

parkeren, bestaand

parkeren, nieuw
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FIETSPARKEREN

Aan de oostzijde van het Raadhuis is ruimte om een nieuwe overdekte 
fietsenstalling te plaatsen voor het personeel. De fietsenstalling aan de zijde 
van de Driehoek wordt verwijderd om ruimte te maken voor de groenzone (zie 
parkeren). 

LEGENDA

  langzaamverkeer (fiets/voetganger)

fietsenstalling, te verwijderen

fietsenstalling, nieuw

fietsnietjes, nieuw

fietsnietjes, bestaand



39

UITWERKING
RAAMWERK STADSPARK EDE
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PLANKAART



41

AMBITIE PLANKAART RAADHUISSTRAAT - 30 KM/U

Het is de ambitie om in de toekomst de 
Raadhuisstraat af te waarderen va naar een weg 
waar 30 km. per uur wordt gereden. In dat geval 
is het mogelijk om de gescheiden rijbanen met 
middenberm op te heffen en ruimte te maken voor 
meer groen in het gebied. Ook worden dan de 
bestaande bushaltes verplaatst naar het centrale 
parkdeel. Hierdoor ontstaat er ruimte om de 
groenzone vanaf de Driehoek beter te verbinden 
met het parkdeel rondom de Bergstraat. Bijgaande 
alternatieve plankaart laat als voorbeelduitwerking 
zien wat de winst is van deze ingreep. Omdat het 
afwaarderen van de Raadhuisstraat voorlopig nog 
niet speelt en echt gezien moet worden als ambitie 
voor de toekomst gaan we er bij de behandeling 
van de verschillende deelgebieden vanuit dat 
de gescheiden rijbanen van de Raadhuisstraat 
voorlopig gehandhaafd blijven. 
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WESTELIJK PARKDEEL
AMBITIE:

A -   Parkranden meer gesloten
B -   Sierplantsoen
C -  Twee plateau’s wordt één verdiept plateau
D -   Plek voor evenementen
E -   Logische routing vanuit het centrum het park in
F -   Goede wandelverbinding over de Raadhuisstraat
G -  Wadi introduceren

Optie met 30 km/h weg
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A

C
E

F

G

D
B
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GEMEENTEHUIS

Bouw gemeentehuis en inrichting Raadhuisplein

Markt op het Raadhuisplein

Ingang gemeentehuis

Gemeentehuis zwevend boven het Raadhuisplein

Het raadhuis van Ede is gebouwd in de jaren ‘70. Het is een ontwerp van Van 
den Broek & Bakema. Het raadhuis bestaat uit vijf bouwdelen die oplopen met 
het hoogteverschil in het terrein. Het Raadhuisplein is in dezelfde periode aange-
legd en speelde in op de verschillende niveaus in hoogte. Het onderste plateau 
deed dienst als evenementenplein en amfitheater. Iets van die grandeur wordt 
teruggebracht in het huidige parkontwerp. 
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Doorsnede Raadhuisplein: twee plaetaus 

Het Raadhuisplein kreeg in 2008 een herinrichting die is ontworpen door OKRA 
landschapsarchitecten. Het ontwerp speelt in op het hoogteverschil in het terrein 
door diverse groene plateaus. Het is de ambitie om het onderste plateau te ver-
groten (samenvoegen van twee plateaus) waardoor dit parkdeel beter ingezet 
kan worden voor het organiseren van evenementen. Ook wordt de verbinding 
met het parkdeel oostelijk van de Raadhuisstraat verbeterd door de aanleg van 
een nieuwe parkroute. 

RAADHUISPLEIN
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CENTRAAL PARKDEEL
AMBITIE:

A -   Parkroute door het park
B -   Pad met vlonder en zitplek aan het water
C -  Terras bij het waterkunstwerk
D -  Versterken hoogteverschillen
E -   Nieuwe overdekte fietsenstalling langs route met groen dak
F -   Natuurspeelplek in verlaging voor tijdelijke waterbuffer
G -  Verplaatings ‘De Zaaier’ naar trapakkers
H -  Nieuw kunstwerk op de heuvel
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B

E

D

C

F

G

H
A
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Watermuur en waterbalk (Piet Slegers, 1975-1977)Luchtfoto vijver bij gemeentehuis (Gemeentearchief Ede)

Huidige situatie kunstwerk

1975 - VIJVER BIJ HET GEMEENTEHUIS

De vijver is onderdeel van het omgevingskunstwerk met watermuur en waterbalk 
dat door Piet Slegers bij de bouw van het raadhuis is ontworpen. Het kunstwerk 
is in 1975 aangelegd en nog bijna in oorspronkelijke staat. Bij de ambitie om 
de verharding langszij het raadhuis wat meer te vergroenen wordt er rekening 
gehouden met de totaalopzet van dit kunstwerk.
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Schetsimpressie vijver

Strandstoelen aan het water Picknickplek in het gras Kleinschalig foodfestival Natuurspeelplek

Het is de ambitie om de plek rondom de vijver beter te ontsluiten zodat de volle 
potentie van deze bijzondere verblijfsplek beter benut kan worden: met een 
fraai terras aan het water (bedrijfsrestaurant raadhuis) en een pad langs de 
vijver met een vlonder en een paar bankjes om langs het water te vertoeven. Het 
gras langs de vijver vormt de uitgelezen plek voor een picknick aan het water.

VIJVERPARK
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CENTRALE VERBLIJFSPLEK AAN HET WATER

Kleinschalige evenementen of bijeenkomsten bij de vijverImpressie nieuw kunstwerk op de heuvel bij de vijverImpressie nieuwe locatie kunstwerk ‘Stieren’

Impressie verblijfsplek bij het water
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De Trapakkers hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. 
Ze laten zien hoe in vroegere tijden de hellingen van de Paasberg 
bewerkt werden. De Trapakkers worden onderhouden door een 
groep vrijwilligers die het land op traditionele wijze bewerken. In de 
parkroute vormen deze akkers een belangrijk onderdeel. Door het 
beeld De Zaaier te verplaatsen naar de Trapakkers worden de akkers 
nog meer verbonden met het park en krijgen de akkers een duidelijk 
herkenningspunt in de routing. 

TRAPAKKERS

Impressie parkroute langs de trapakkers

Markt met streekproducten Doe-dagen op de trapakkers met demonstraties
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ZUIDELIJK PARKDEEL
AMBITIE:

A -   Parkroute sluit aan op routing door het memorial park
B -   Vossenakker wordt parkweg 
C -  Zichtlijn servituut vanaf het VVV-bankje
D -  IJkpunt van het park met uitzicht op Ede
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A

B

D

C
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OORSPRONKELIJKE OPZET VAN HET MEMORIAL PARK

Luchfoto van het Stadspark uit 1956 (bron: Gemeentearchief Ede)

Het memorial park is een prachtige plek boven op de Paasberg. Op deze plek liggen meerdere (oorlogs)monumenten, zoals 
het Mausoleum maar ook het monument van Anna Maria Moens. Het plantsoen rondom het Mausoleum is ontworpen door 
J.T.P. Bijhouwer. Op de ontwerptekening is goed te zien dat de open ruimte voor het mausoleum gericht was op het uitzicht 
vanaf de Paasberg op Ede. Bijhouwer heeft in zijn ontwerp het monument van Anna Maria Moens ingepakt met beplanting 
zodat rond dat beeld in het park een eigen besloten plek ontstond. In de huidige situatie is het zicht op Ede geheel verdwenen 
doordat de beplanting op de particuliere kavels in de westrand in de loop der tijd fors is gegroeid en heeft het plantsoen een 
introvert karakter gekregen. Het is de ambitie om het zicht op de Ede in het parkontwerp op een subtiele wijze terug te bren-
gen. Dit doen we door een doorzicht te maken richting de dierenweide in het noordwesten. De ruimte rondom de VVV bank 
vormt de schakelruimte in het gebied met de open weide ten noordwesten en het memorial park ten zuidoosten.

Ontwerp Memorial Park door landschapsarchitect  J.T.P. Bijhouwer 
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Zichtlijn vanaf het Mausoleum op de Oude Kerk Zichtlijn niet meer aanwezig Nieuwe zichtlijn op het gemeentehuis vanaf het Mausoleum

Zicht op de Oude Kerk nagenoeg verdwenenPanorama vanaf het plantsoen in ca. 1948

ZICHTLIJN VANAF HET MAUSOLEUM

1946 2021 AMBITIE

Impressie zicht vanaf het Mausoleum op Ede
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In het raamwerk wordt een logische route gecreëerd vanaf de Paasber-
gerweg naar het Mausoleum. Deze route loopt langs de monumenten 
en wordt met een lus rond het monument van Anna Maria Moens 
aangesloten op de Bergstraat. De Vossenakker wordt opnieuw inge-
richt en krijgt een minder verkeerskundige inrichting zodat de weg past 
bij de uitstraling van het park. De open ruimten volgen elkaar fraai op 
waarbij het monument van Anna Maria Moens goed in de bomen blijft 
staan (zie oorspronkelijke opzet van Bijhouwer). In dit gebied krijgt 
ook de Anne Frank boom een plek. Om de veelheid van monumenten 
in het park te ‘organiseren’ is er afgesproken dat er een centraal veld 
vrij blijft van obstakels. Rondom het veld staan de monumenten opge-
steld. Vanaf de parkroute zijn alle monumenten en kunstwerken zicht-
baar en wordt de rijke geschiedenis van de plek getoond. 

1830 1900

MEMORIAL PARK ALS ONDERDEEL VAN HET STADSPARK

Open veld met monumenten rondom gesitueerdRuimtelijke opbouw van het parkdeel

Bouw van het mausoleum (Fotocollectie Anefo 
Reportage)

Luchtfoto van de Paaschberg
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Impressie van de nieuwe route die de Paasbergerweg met het mausoleum verbindt Overzicht ontwerp ten opzichte van de oude situatie (in rode lijnen) Het rood gekleurde pad wordt 
vervangen door de nieuwe route aansluitend op de Paasbergerweg

De parkroute die de verbinding maakt tussen de Paasbergerweg en het Memori-
al Park is in overleg met de afdeling cultuurhistorie van de gemeente Ede aan-
gepast. Om de oorspronkelijke opzet van het ontwerp van Bijhouwer niet aan te 
tasten is het de wens vanuit cultuurhistorie om de padenstructuur in dit deel van 
het park zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. Er is daarom voor gekozen om 
alleen een deel van de Paasbergerweg te vervangen, zie schematische weer-
gave in de kaart hiernaast. 

UITWERKING AMBITIE MEMORIAL PARK
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Follie als ijkpunt Kunstwerk op hoogste punt Ontmoetingsplek

Zicht op het mausoleum vanaf de PaasbergerwegIJkpunt van het park

IJKPUNT VAN HET PARK

Op de kruising van de Vossenakker, Paasbergerweg en de Bergstraat is een 
grandioos uitzicht over Ede. De vvv-bank op  deze locatie is van oudsher een 
ijkpunt in het park. Naast deze bank is er op deze plek ruimte voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een tent om elkaar te ontmoe-
ten bij een klassiek concert op zondagochtend.  
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OOSTELIJK PARKDEEL
AMBITIE:

A -   Bergstraat wordt parkweg
B -   Entree Raadhuis wordt parkweg
C -  Parkroute Bergstraat - Driehoek - Kerkplein introduceren
D -   Parkroute ten oosten van Raadhuis verbinden met zuidelijk parkdeel
E -   Wadi’s in het buurtpark voor de afvoer van het regenwater
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A

D

C

B

E

E
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DE BERGSTRAAT ALS PARKWEG

Villa Zonneberg in vroegere tijden Impressie parkweg door het buurtpark

Huidige situatie van de Bergstraat met naastliggend trottoir

De Bergstraat maakt onderdeel uit van de parkroute rond het raadhuis. Langs de 
weg staan monumentale villa’s. De weg vormt een prachtig onderdeel van de 
parkroute. Om de weg een meer parkachtige uitstraling te geven worden de trot-
toirs langs de weg verwijderd (net als bij de Oude Arnhemseweg) en krijgt de 
weg dezelfde klinkers als in het park en op de Vossenakker gebruikt worden.
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PARKROUTE OVER DE PARKEERPLAATS

Impressie parkweg door het buurtpark

De huidige situatie waar de Bergstraat uitmondt op de parkeerplaats

Het parkpad waar de nieuwe route op aan zal sluiten

De Bergstraat loopt dood op de parkeerplaats van het gemeentehuis. Hierdoor 
is er geen aantrekkelijke verbinding tussen oost en west. In het raamwerk willen 
we de verharding van de parkeerplaats en de Bergstraat op elkaar laten aanslui-
ten zodat er een mooie parkverbinding wordt gemaakt.
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NOORDELIJK PARKDEEL
AMBITIE:

A -   Parkroute vanaf het Kerkplein naar de Driehoek
B -   Parkeren maakt ruimte voor de parkroute 
C -  De route sluit aan op de bestaande route over de parkeerplaats
D -   Wadi langs de route voor opvang regenwater 
E -   Speelplek langs parkroute
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BD

E

A
C
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PARKROUTE OVER DE DRIEHOEK

De parkeerplaats op de Driehoek voelt momenteel aan als de achterkant van 
het Raadhuis. De uitstraling van een park is op deze plek ver te zoeken. De plek 
heeft nu vooral de functie van parkeren en het faciliteren van expeditieverkeer 
voor het raadhuis. In het raamwerk wordt door het parkeren te verwijderen 
ruimte gemaakt voor een parkstrip met een aantrekkelijke route die het oostelijk 
en het westelijk deel van het park met elkaar verbindt. Daarnaast wordt hier 
ruimte gemaakt om dit historische stukje van Ede beter op de kaart te zetten. 
Op de Driehoek bevinden zich namelijk een aantal historische boerderijen. Eén 
daarvan stamt uit 1602 en is één van de oudste boerderijen in Ede. Een mooie 
kans om de zichtbaarheid van deze oude historische gebouwen te vergroten 
langs de parkroute.

Huidige situatie parkeerplaats op De Driehoek

Impressie De Driehoek onderdeel van de parkroute

Historische boerderij aan De Driehoek Boerderij de Ark met op de achtergrond de Oude kerk



67

STADSPARK EDE



68

UITVOERINGSPROGRAMMA

1+2  =  hoofdroute oost-west
3+4  = hoofdroute noord-zuid
5  = Raadhuisstraat + Driehoek
   (5b is alleen te realiseren bij verplaatsing bushaltes 5a)
6  =  overig

  =  kunst onafhankelijk
  =  kunst afhankelijk*
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1A

1B

2A

2B

0

4C

4C

5

6A

6B
6C

6D

4B

3B

3A

4A
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DEELGEBIED 1A

1. twee plateau’s worden één, 
verstevigde grasmat aanleggen

2. bestaande verharding vervangen 
door centrumverharding

3. verwijderen bestaande 
padenstructuur

4. ambitie gefaseerd opheffen 
parkeerplaatsen

5. aanbrengen nieuwe padenstructuur
6. verwijderen hagenblokken
7. nieuwe bomen aanplanten
8. sierplantsoen aanbrengen
9. maken wadi
10. aanbrengen terras
11. aanbrengen speelplek

1.

5.

5.

2.

2.

3.

6.

8.
7.

10.

10.

4.

9.

4.

11.

3.
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DEELGEBIED 1B

1. bestaand hoogteverschil versterken
2. aanpassen bestaande padenstructuur
3. aanbrengen nieuwe padenstructuur
4. aanbrengen vlonder aan vijver
5. verplaatsen kunstwerk naar 

trapakkers
6. aanbrengen nieuw kunstwerk
7. aanbrengen natuurspeelplek
8. aanbrengen bloemrijk grasmengsel

3. 1.

2.

4.

6.

5.

5.

7.

2.

6.

8.
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DEELGEBIED 2A

1. verwijderen bestaande 
padenstructuur

2. ambitie gefaseerd opheffen 
parkeerplaatsen

3. verwijderen hoogteverschil
4. aanbrengen nieuwe padenstructuur
5. aanbrengen sierplantsoen
6. verschuiven inrit naar noorden
7. nieuwe bomen planten

1.

4.

5.

5.

6.

7.
2.

3.
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DEELGEBIED 2B

1. verwijderen bestaande 
padenstructuur

2. aanbrengen nieuwe padenstructuur
3. aanpassen bestaande padenstructuur
4. plaatsen nieuw kunstwerk op locatie 

zichtlijn op kerk

1.

1.

2.

4.

3.
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DEELGEBIED 3A

1. verwijderen bestaande verhardingen 
en overmaat rijbaan

2. aanbrengen parkverharding in 
rijbaan

3. aanbrengen verbinding met  
padenstructuur

1.

2.

3.
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DEELGEBIED 3B

1. verwijderen bestaande verhardingen + bestaand voetpad
2. aanbrengen parkverharding in rijbaan
3. aanbrengen wadi’s 
4. aanbrengen bloemrijk grasmengsel

1.

2.

4.
3.

3.
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DEELGEBIED 4A

1. ambitie gefaseerd opheffen 
parkeerplaatsen ten behoeve van 
padenstructuur

2. aanbrengen nieuwe padenstructuur
3. aanbrengen wadi
4. plaatsen nieuw kunstwerk
5. zoekgebied nieuwe speelplek

1.

3.

4.

5.

2.

2.
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DEELGEBIED 4B

1. aanpassen bestaande padenstructuur

1.

1.



78

DEELGEBIED 4C

1. aanpassen bestaande padenstructuur
2. aanbrengen nieuw monument
3. open veld rond monumenten
4. nieuwe boom
5. verwijderen heesters ten behoeve van 

zichtlijn naar het centrum

1.

2.

3.

4.

4.

4.

5.



79

DEELGEBIED 5

1. ambitie Raadhuisstraat 50 km/h naar 30 km/h
2. verwijderen bestaande bushalten
3. verwijderen losliggende fi etspaden
4. verwijderen voetpaden
5. aanbrengen nieuwe voetpaden langs rijbaan
6. aanbrengen nieuwe bushalten ter hoogte van het park
7. aanbrengen oversteekplaatsen ter hoogte van padenstructuur
8. aanbrengen bloemrijk grasmengsel langs rijbaan

5.

2.

1.

8.

6. 6.

7.

7.

7.

4.

3.
3.

2.
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DEELGEBIED 6A

1. vervangen bestaande verharding 
door parkverharding

2. inpassen huidige parkeerplaats in het 
park

3. aanbrengen bloemrijk grasmengsel

1.

3.

2.
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DEELGEBIED 6B

1. vervangen bestaande verharding 
door parkverharding

2. inpassen huidige parkeerplaats in het 
park

3. aanbrengen bloemrijk grasmengsel

1.

2.

3.
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DEELGEBIED 6C

1. opwaarderen bestaande 
groenstructuur

2. opwaarderen bestaande 
padenstructuur

3. aanbrengen bloemrijk grasmengsel

3.

1.

2.
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DEELGEBIED 6D

1. verwijderen voetpaden
2. vervangen bestaande verharding 

door parkverharding

2.

1.




