
Spoorzone Ede
Station Ede-Wageningen wordt compleet vernieuwd. Ook het omliggende gebied wordt aangepakt. 
Er komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen, een bewaakte fietsenstalling (eerste 24 uur gratis) 
voor 6.000 fietsen, een nieuw bus- en taxiplein en een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen. 
Verder komen er goede informatievoorzieningen, een divers aanbod van stationsvoorzieningen en 
comfortabele wachtruimtes. Door de uitbreiding van het spoor kunnen er meer treinen rijden.



Talud: gazon met bomen (incidenteel onderbep-
lanting). 20x maaien

Groenzones Verharding

fietspad, rood asfalt met arcering onder 
stationskap

Nieuwe bomen

zie verharding, route nader te bepalen

Monumentale boom te behouden

Nieuw bosplantsoen

Bestaande bomen

Plantvakken: Siergrassen en inheemse bodembe-
dekkers en vaste planten

Bloemenvelden: exacte vorm nog nader te bepalen

Meidoornhaag, 1.20m hoog

Bestaande taludbeplanting

Natuurlijke grondwal met 
optopping vanwege geluid

Nieuw te planten Sleedoorn

Grasveld, 2xp.j.maaien. Exacte verdeling met 
schrale laag i.s.m. ecologie

bodemlaag afgewerkt met spoorgrind t.b.v. habitat ‘ 
Spoorkrekel’ exacte afwerking n.t.b. i.s.m. ecologie

Keermuur afgewerkt met schanskorven met 
spoorgrind

Wandelpad, reguliere tegels grijsbeton 30*30

stationsplein: 3hoekige tegel sierbeton
(hoofdkleur: 80% grijs-geel)

stationstrappen, naar vormgeving perronopgangen 

Busplein: gestort beton met verband gestempeld 
en eigen kleur I

verkeersplein:  gestort beton met verband 
gestempeld en eigen kleur II

Logistiek plein: gestort beton met verband 
gestempeld en kleur II of III

Reguliere tegel bestrating gemeente Ede

Waardevolle boom te behouden

De plattegrond van het nieuwe station 

Ede-Wageningen in haar omgeving.
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De plattegrond van het nieuwe station 

Ede-Wageningen in haar omgeving.



Planning
De eerste aanbesteding voor het nieuwe station heeft helaas niet geleid tot een passende inschrijving. Dit 
jaar wordt de aanbesteding opnieuw in de markt gezet. De eerste voorbereidende werkzaamheden gaan 
binnenkort van start.

Voorjaar 2020: Start voorbereidende werkzaamheden (eerste bomen kap, verleggen kabels en leidingen, 
   afgraven terrein)
Eind 2020:    Selectie aannemer
2021-2024:    Uitvoering werkzaamheden nieuw station
Eind 2024:    Afronden bouwwerkzaamheden


