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Samenvatting startnotitie  
Transformatie Horapark

Aan de zuidoostkant van Ede ligt het Horapark. Een kantoor- en bedrijfsperceel in een 
bosrijke omgeving. Een deel van de kantoren staat leeg. Ook is er nog onbebouwde 
grond met een kantoorbestemming. Tegelijkertijd zijn er juist veel nieuwe woningen 
nodig. De eigenaren van de kantoor- en bedrijfspanden en de gemeente Ede willen 
daarom het gebied ontwikkelen tot een plek waar je kunt werken en wonen. 

De gemeente Ede heeft een startnotitie voor het 
Horapark opgesteld. De startnotitie schetst op 
hoofdlijnen wat de plannen voor het gebied zijn. Wie zijn 
er betrokken, wat willen zij en welke ontwikkelingen zijn 
er mogelijk? Dat zijn vragen die in deze startnotitie aan 
bod komen. Ook lees je waar rekening mee moet worden 
gehouden bij de herontwikkeling van het Horapark, wat 
de volgende stappen zijn en welke kansen er liggen 
om tegelijkertijd het gebied en de directe omgeving te 
verbeteren. 

De plannen voor het Horapark zijn nog niet tot in detail 
uitgewerkt. Dat gebeurt later. Dan kijkt de gemeente 

Ede ook of de plannen voldoen aan het beleid van de 
gemeente en aan verschillende wetten en regels. De 
startnotitie is bedoeld voor:
• Mensen in de omgeving: zij kunnen straks meedenken 

over de plannen. 
• De vastgoedeigenaren: zij weten zo waar ze rekening 

mee moeten houden.
• De gemeenteraad: die neemt uiteindelijk een 

beslissing over het Horapark.
Je leest nu de samenvatting van de startnotitie. De 
volledige startnotitie is hier terug te vinden. 

Huidige situatie Horapark
Het Horapark ligt aan de zuidoostkant van Ede, tussen nieuwbouwwijk ENKA en het 
landgoed Hoekelum. Aan de westzijde loopt de Bennekomseweg. Aan de oostkant vormt 
de bosrand de natuurlijke grens van het Horapark. 

Historie
Het Horapark kent een rijke historie. Het gebied was deels 
onderdeel van het landgoed Hoekelum. In de achttiende 
eeuw kreeg het Horapark waarschijnlijk zijn kronkelige 
slingerpaden. Die paden dragen bij aan het parkachtige 
karakter van het gebied. In de negentiende eeuw werd het 
Horapark onder meer gebruikt voor de winning van hout. 
Aan het begin van de twintigste eeuw komen er steeds 
meer gebouwen te staan. Zo neemt ENKA een deel van het 
gebied in gebruik. Ook verrijst er een Herstellingsoord voor 
Rustbehoevende Ambtenaren, kortweg HORA. De gezonde 

boslucht en rustige omgeving zijn belangrijke redenen 
om zo’n sanatorium in Ede te vestigen. De historische 
lanen, paden en zichtlijnen in het gebied zijn nog altijd 
herkenbaar en worden als waardevol beschouwd. 

Economie
Vanaf de jaren zeventig is het gebied een kantoren- 
en bedrijfslocatie. Je vindt er op dit moment een mix 
van bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke 
organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om Ctbg, Assa Abloy, 
CROW, CS Opleidingen, Noot B.V., Stichting ’s Heeren 
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Loo Zorggroep, Werkkracht Ede en Thuiswinkel.org. Ook 
is er een vestiging van Het Nieuwe Kantoor (HNK), met 
flex- en vergaderplekken. Het Horapark is belangrijk voor 
de regionale economie, maar een deel van de kantoren 
is verouderd. Ook staan sommige kantoren al lang leeg. 
Verder zijn er nog enkele kavels vrij die nooit bebouwd 
zijn. De verwachting is dat terreinen als het Horapark in 
de toekomst steeds minder interessant zullen zijn voor 
alleen bedrijven en organisaties. Het gaat dan vooral om 
de delen van het terrein die niet in het zicht of dicht bij de 
doorgaande weg liggen.

Natuur & landschap
De gebouwen in het Horapark staan in het bos. Het 
gebied heeft daardoor een groen karakter, dat een 
mooie overgang vormt tussen de stad en de Veluwe. Het 
Horapark is dan ook een belangrijke verbindingszone 
voor dieren die zowel in de stad als in het bos leven. In 
het bos leven veel verschillende vogelsoorten en een 
van grootste paddenpopulaties van Nederland. Het 
gebied heeft een grote ecologische waarde en valt onder 
verschillende wetten en afspraken om de natuur te 
beschermen. Zo moet er rekening gehouden worden met 
Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

Verkeer
Het Horapark is per auto bereikbaar via de Horalaan. 
Deze weg ligt buiten de bebouwde kom en sluit met 

een rotonde aan op de Bennekomseweg/Edeseweg/
Zandlaan. Station Ede-Wageningen ligt op loopafstand. 
Door het gebied loopt ook een fietspad, dat aansluit 
op het fietsknooppuntensysteem. Recreatieve fietsers 
gebruiken het Horapark onder meer voor tochten in 
de richting van Renkum en Wolfheze. Aan de Horalaan 
ligt ook een parkeerterrein, voor wandelaars van het 
landgoed Hoekelum. In en om het gebied staat een aantal 
belangrijke verkeersprojecten op stapel. Via de nieuwe 
Parklaan is er straks een rechtstreekse verbinding met de 
A12. Ook komt er ten noorden van het Horapark een deel 
van de snelfietsroute tussen Ede en Veenendaal. Fietsers 
kunnen in de toekomst bovendien via een fietsviaduct 
over het spoor naar de Kazerneterreinen, De Sysselt en 
het World Food Center. Deze goede fietsverbindingen 
sluiten aan bij de ambities van de gemeente Ede om in te 
zetten op duurzame mobiliteit. 

Betrokkenen en bestemmingsplan
De gebouwen en grond van het Horapark zijn in handen 
van verschillende partijen. Het gaat onder andere om 
Häst III BV (onderdeel van Hans Achterberg Holding BV), 
Noot Beheer BV en Bruil Projectontwikkeling I Ede BV. 
Ook de gemeente Ede is eigenaar van een deel van het 
gebied. Om wonen op het Horapark mogelijk te maken, 
moet het bestemmingsplan aangepast worden.. 

Uitgangspunten en ambities

Zo’n woon-werkgebied heeft meerdere voordelen. 
Bewoners maken het gebied levendiger en veiliger, ook 
‘s avonds en in het weekend. Ook kunnen bewoners en 
bedrijven bijvoorbeeld parkeerplaatsen delen. De plannen 
voor het gebied worden later gedetailleerd uitgewerkt. Dit 
zijn daarbij belangrijke uitgangspunten en ambities. 

Gevarieerde, duurzame bebouwing
De bedoeling is dat er in het gebied een mix van woningen 
komt. Van kleine tot grote huizen in verschillende 
prijsklassen. Belangrijke doelgroepen voor die woningen 
zijn starters, jonge doorstromers, senioren en mensen 
met een lichte zorgvraag. Bij het bouwen van woningen 
en verbouwen van kantoorpanden tot woningen is 
duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt, zodat een 
bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Ook 
wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving rond 
woningen en kantoorgebouwen kan bijdragen aan het 
tegengaan van warmtestress en wateroverlast.

Versterking van het landschap
De herontwikkeling van het Horapark biedt kansen om de 
cultuurhistorische structuur van het gebied te versterken, 

bijvoorbeeld door het aantal paden te verminderen. 
Hierdoor komen originele paden, bomenlanen en 
aarden wallen weer (beter) tot hun recht. Ook ontstaan 
er zo rustige en juist meer levendige plekken in het bos. 
De nieuwe woningen komen te staan in ‘bosbuurten’, 
waar het groen letterlijk tot aan de voordeur komt. Elke 
buurt krijgt een eigen karakter. Als kantoorgebouwen 
omgebouwd worden tot woningen, is het doel om ze 
meteen beter in te passen in de natuur. Hoogteverschillen 
in het gebied kunnen slim gebruikt worden om 
bijvoorbeeld parkeerkelders weg te werken. 

De auto als gast in het gebied
De Horalaan is de entree tot het Horapark. Auto’s zijn 
hier straks te gast. Om sluipverkeer te voorkomen komt 
er geen weg voor auto’s richting het ENKA-terrein. Wel 
komen er doorsteekjes voor fietsers en voetgangers. 
Duidelijke routes en goed verlichte fiets- en wandelpaden 
zijn niet alleen prettig voor bewoners, maar kunnen ook 
de recreatieve functie van het Horapark versterken. De 
fietsroutes op het Horapark verbinden het gebied straks 
met het grotere fietsroutenetwerk over de Veluwe.  

Het Horapark verandert in een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Je vindt 
er straks een mix van woningen en kantoorpanden. Ook is er in het gebied ruimte voor 
bijvoorbeeld zorgorganisaties, kleinschalige horeca of een bed and breakfast.
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Vergroten van de biodiversiteit
Bij de uitwerking van de plannen voor het Horapark is 
het vergroten van de biodiversiteit en versterken van de 
ecologische structuur belangrijk. Daarbij kan gedacht 
worden aan de ontwikkeling van geleidelijke overgangen 

tussen bos en stad. Dieren zoals vleermuizen, dagvlinders 
en padden zijn belangrijke inwoners van het gebied. Er 
moeten voor hen voldoende plekken zijn waar het rustig 
en donker is en waar ze voedsel kunnen vinden. 

Visie per deelgebied
Het Horapark bestaat uit vier deelgebieden. Elk deelgebied heeft zijn eigen karakter, met bijbehorende 
kansen en ambities.

Deelgebied A
De kantoren in dit deel van het Horapark zijn 
aantrekkelijk, onder meer omdat ze goed bereikbaar 
zijn en in het zicht liggen. Dit deelgebied blijft daarom 
behouden voor bedrijven. 

Deelgebied B
In dit deelgebied staan vier kantoorpanden van de 
Achterberg Groep. Het plan is om deze panden om 
te bouwen tot (betaalbare) appartementen. Bruil 
Projectontwikkeling I Ede B.V. wil op het lege kavel 
in dit deelgebied een woongebouw realiseren. De 
buitenruimte in dit deel van het Horapark krijgt een 
groener karakter. 

Deelgebied C
De kantoren in dit deel van het Horapark zijn volop 
in gebruik. Ze behouden daarom hun functie. De 
gemeente Ede bezit een stuk onbebouwde grond in dit 
deelgebied. Daar kunnen kantoren of woningen komen. 
Ook een invulling gericht op kleinschalig toerisme is 
hier een optie. Door het verbeteren van de fietsstructuur 

kan hier bovendien een kleinschalig recreatief knooppunt 
ontstaan. 

Deelgebied D
In dit gebied ligt het complex van Noot BV. De ambitie 
is om dit gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie, 
waarbij als het kan het huidige kantoorpand behouden 
blijft. Ook wordt onderzocht of een deel van de 
huidige maatschappelijke organisaties op het terrein 
naar een andere plek op het Horapark kunnen. Bij de 
herontwikkeling wordt gekeken naar het creëren van 
een groene buffer overgang tussen dit deelgebied en het 
ENKA-terrein. 

Deelgebied E
Dit is de openbare ruimte tussen de andere deelgebieden. 
Het doel is om hier een doorlopend bosgebied van te 
maken, dat de verschillende boskamers in het Horapark 
met elkaar verbindt. Bij de ontwikkeling van de definitieve 
plannen zijn het verbeteren van verbindingen en 
ecologisch herstel belangrijke aandachtspunten.  
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Proces en inspraak
De vernieuwing van het Horapark bevindt zich nog 
in de beginfase. Per deelgebied zullen de plannen 
verder uitgewerkt worden. Het initiatief daarvoor ligt 
bij de vastgoedeigenaren in het gebied. De gemeente 
Ede heeft een faciliterende rol en toetst alle plannen 
aan beleid en wet- en regelgeving. De gemeente 
is ook verantwoordelijk voor de infrastructuur en 
openbare ruimte. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het 
verbeteren van fietsverbindingen of het vergroten van de 
biodiversiteit. 

Participatie
De vastgoedeigenaren in het gebied zijn al nauw 
betrokken in dit proces. De gemeente Ede vindt 
het belangrijk om ook bedrijven in het gebied en 
omwonenden te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat 
geldt ook voor bijvoorbeeld de lokale fietsersbond en 
natuur- en milieuverenigingen. De gemeente coördineert 
dit participatieproces en zorgt dat er adequate 
mogelijkheden zijn om mee te denken en mee te praten.
De startnotitie wordt daarom voor vier weken ter inzage 

gelegd. De reacties worden verwerkt in een nota van 
inspraak. Daarna wordt de startnotitie aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Planning
Op dit moment is nog niet bekend wanneer het 
Horapark precies gaat veranderen. Het tempo van de 
herontwikkeling zal bovendien per deelgebied verschillen. 
Dat heeft te maken met hoe groot een deelgebied is en 
hoe complex de plannen zijn. Zo moet voor deelgebied 
D eerst een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. 
Dat kost tijd. In deelgebied B kunnen de ontwikkelingen 
sneller gaan. De gemeente zal hier de bouw- en 
verbouwplannen van de vastgoedeigenaren toetsen en 
een proces starten om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Die ontwikkeling kan al medio 2021 in gang gezet 
worden. 


