
Stationsweg

Informatieavond Inrichtingsplan fietsstraat Stationsweg

als onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen

Maandag 12 december 2022



Programma

19:00 uur – Thijs Brugman, projectleider

Centrale presentatie

• Welkom

• Terugblik: proces tot nu toe, schetsontwerp

• Uitleg ontwerpproces en planning volgende stappen

19:15 uur – John de Jong, adviseur monumentenzorg en cultuurhistorie

Stationsweg: van paard en wagen tot fietsstraat

19:30 uur – Gerben Kok, landschapsarchitect 

Groen inrichtingsplan 

20:00 – 21:00 uur 

Gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en 
om uw ideeën met ons te delen 



Welkom

Doel van de avond: informeren, inspiratie voor inrichtingsplan

Keuze voor fietsstraat ligt vast

In speed-pedelec vaart gaan we langs het proces van de Stationsweg



Besluitvormingsproces tot nu toe

Genomen proces stappen:

• Fietsplan 2016: dekking herinrichting Stationsweg

• November 2018: instemming Raad met Integrale projecten Verkeer en 
Ruimte Levendig Centrum 
• Impliciet instemming met afwaardering Telefoonweg/noordelijk deel Stationsweg

• Eind 2019: Instemming raad met onttrekking Telefoonweg & 
Stationsweg Noord aan hoofdwegenstructuur.

• Nov 2020: Samenwerkingsovereenkomst Provincie en gemeenten over 
Doorfietsroute Ede-Wageningen 

• Juli 2021: keuze Raad voor type verharding extra groen Stationsweg





Participatie Stationsweg tot nu toe

- Juni-sept 2020: Klankbordgroep 3 sessies 

- Dec 2022: informeren vervolg ontwerpproces, ophalen ideeën groen 
inrichtingsplan 



Ruimtelijke en verkeerskundige structuur

Relevante ontwikkelingen:

• Westelijke perrontunnel wordt omgebouwd tot fietstunnel

• Nieuw busplein aan zuidoostzijde station

• P+R-voorzieningen ontsluiting aan zuidoostzijde station

• Realisatie Parklaan

• Rondom Ede-Centrum krijgt de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls met als 
doel het centrumkarakter te versterken en de fietsvriendelijkheid te verbeteren

Effect:

• Fietsintensiteit op Stationsweg neemt sterk toe

• Door verplaatsing Stations verschuift busroute van Stationsweg naar 
Klinkenbergerweg

• Station gerelateerd autoverkeer verschuift grotendeels van Stationsweg naar 
Klinkenbergerweg

• Functie Stationsweg als wijk-wijkverbinding verschuift naar Klinkenbergerweg

• Functie Klinkenbergerweg als stedelijke en regionale ontsluiting verschuift naar 
Parklaan

• Het doorgaand verkeer in Ede gaat sterker de omliggende wegstructuren 
gebruiken en het aandeel bestemmingsverkeer in het centrum en toeleidende
wegen wordt groter



Uitkomst Participatiesessies: 
Schetsontwerp en visualisatie nov 2020











Stationsweg: 
van tolweg tot fietsstraat



Tolweg



Kadastraal minuutplan uit het begin van de 19de eeuw (bron: www.hisgis.nl).



Plan van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de straatweg Arnhem-Amsterdam, op 6 juli 1827 vervaardigd door W. van 
Ommeren (bron: Gelders Archief, inventarisnummer 0875-274).



Voorstel tot verbetering van de weg van Wageningen over Bennekom, Ede, Lunteren, Barneveld tot Amersfoort, in 1838  
vervaardigd door M.C. Conrad, Rijkswaterstaat directie Gelderland (bron: Gelders Archief, inventarisnummer 0875-340).



Aankondiging aanbesteding van het weggedeelte van Ede richting 
Barneveld uit 1847 (bron: Van Lohuizen, 2013).



Krantenartikel uit de ‘Arnhemsche courant’ van 21 maart 1849 
(bron: www.delpher.nl).



Kadastrale hulpkaart gemeente Ede, sectie D, archiefnummer 10, datering 1850 (bron: www.mijnkadaster.nl).



Kadastrale hulpkaart gemeente Ede, sectie D, archiefnummer 221, datering 1923 (bron: www.mijnkadaster.nl).



Het tolhuis aan de Stationsweg te Ede in 1908-1912. Voor het 
tolhuis staat de tolgaarder, Jan van Grootheest (bron: 
Gemeentearchief Ede, inventarisnummer GA18459).

Het tolhuis aan de Stationsweg (bron: Gemeentearchief Ede, 
inventarisnummer GA18559).



Krantenartikel uit de ‘Arnhemsche courant’ van 6 augustus 1958 (bron: www.delpher.nl).





Plan Tulp
planmatige stedenbouw



Topografische kaarten 1872 en 1890 (bron: www.topotijdreis.nl).



Krantenartikel in ‘Het nieuws van den dag : kleine courant’ van 28 augustus 1875 (bron: www.delpher.nl).



Krantenartikel uit ‘Opregte Haarlemsche Courant’ van 10 december 1875 (bron: www.delpher.nl).



Hendrik Mulder (bron: Van Lohuizen, 2013).Frederik Willem van Gendt



Krantenartikel uit ‘Het Vaderland’ van 12 februari 1876 (bron: www.delpher.nl).



De Nieuwe Schouwburg aan het Koningsplein te Arnhem in 1864-
1865 gebouwd naar een ontwerp van architect F.W. van Gendt (bron: 
Gelders Archief, inventarisnummer 1551-3092).

Schouwburg te Groningen (bron: Het Nieuwe Instituut, 
inventarisnummer GENDT373-9).



Plan voor ontmanteling en uitleg van Breda, Deventer 
en Nijmegen, omstreeks 1877 vervaardigd door Van 
Gendt



Krantenartikel in ‘Het Nieuws van den dag: kleine courant’ van 7 november 1892 (bron: www.delpher.nl).



Topografische kaarten 1908 (bron: www.topotijdreis.nl).



TIJDSBEELDEN
Inrichting van de Stationsweg



TIJDSBEELDEN
Inrichting van de Stationsweg

jaartal wijziging

1849 aanleg grindweg

1886 klinkerweg met onverharde zijpaden

1927 oostzijde trottoir, westzijde fietspad

1931 mengsel van ENKA-slakken, grind en 
wegenteer over klinkerwegdek

1936-1938 aanleg riolering

1947 asfaltweg met trottoirs aan beide 
zijden

1954 elektrische straatverlichting
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Inrichtingsplan 



Inrichtingsplan 



Inrichtingsplan 



Inrichtingsplan 



Inrichtingsplan 

• De Stationsweg dankt zijn groene karakter vooral aan monumentale 
grote bomen in de voortuinen;

• De gemeente wil een vergroeningsslag maken in de Stationsweg. De 
weg ligt echter vol met kabels en leidingen waardoor er in de 
openbare ruimte weinig echt grote bomen kunnen komen;

• Zien bewoners kansen voor de aanplant van nieuwe bomen op 
particulier terrein zodat het monumentale groene karakter voor de 
toekomst geborgd is?



Planning

• Jan/feb 2023 – Voorlopig Ontwerp en Inrichtingsplan gereed

• April 2023 – Definitief Ontwerp gereed

• Medio mei 2023 – Inspiratiesessie aanwonenden, particuliere erven

• Na zomer 2023 start aanbesteding Stationsweg

+/- 4 maanden werktijd, van noord naar zuid

• Uiterlijk juni 2024 - Fietsstraat Stationsweg gereed

• juli 2024 - Fietstunnel onder spoor gereed

Overige data omgeving

• Juni 2023 - Parklaan noordelijk deel gereed

• Vanaf juni 2023 – Rotonde + bushalten Ericalaan/Klinkenbergerweg



Plenaire vragen? 

Van 20 tot 21 uur is er de gelegenheid om aan John, Gerben, Peter en 
Thijs om individueel vragen te stellen. 

Ook liggen er nog reactieformulieren bij de entree


