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1.  Inleiding 

 

Deze Startnotitie Westzoom Lunteren is een actualisatie van de Nota van Uitgangspunten Westzoom te 

Lunteren uit 2011 die is opgesteld voor de locaties Lunteren Zuidwest en Lunteren Klomperweg Noord. Deze 

locaties zijn in het Structuurplan Zoekzones Stedelijke Functies aangewezen voor woningbouw. De Nota van 

Uitgangspunten uit 2011 (NvU) was bedoeld om de ontwikkeling van de betreffende locaties mogelijk te 

maken. 

Sinds 2011 is echter veel veranderd in de ruimtelijke ordening en in de verschillende beleidsvelden die 

onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling. Het beleid en de uitgangspunten in de NvU is verouderd en 

inmiddels zijn inzichten op het gebied van onder andere verkeer, wonen, groen, biodiversiteit, klimaat, 

duurzaamheid, etc. veranderd. Vasthouden aan de huidige NvU komt de kwaliteit van de planvorming en de 

voortgang van de woningbouwopgave niet te goede. Het leidt ertoe dat gewenste ontwikkelingen in de 

Westzoom belemmerd worden door de uitgangspunten zoals die ooit zijn opgenomen in de NvU. Nu, 10 jaar 

later, is het tijd voor een actualisatie in de vorm van deze Startnotitie Westzoom Lunteren. Geen lijvig 

document, maar een overzichtelijke, beknopte notitie van kaarten met toelichtende teksten. Een uitnodiging 

tot nadere uitwerking en planontwikkeling. 

 

Strategische visie 

De Startnotitie Westzoom Lunteren is een strategische visie dat handvatten geeft aan ontwikkelende partijen 

voor de nadere uitwerking van (deel)gebieden in de Westzoom. Het is een zelfstandig leesbaar document 

dat de belangrijkste waarden in het plangebied vastlegt, ambities aangeeft en aangeeft waar speelruimte is 

in de verdere uitwerking van ontwikkellocaties. De uitgangspunten zijn het vertrekpunt voor nadere 

detaillering. Met de Startnotitie Westzoom Lunteren wil de gemeente partijen uitdagen om tot gedragen, 

integrale planvorming te komen, rekening houdend met de bewoners, omwonenden en belangrijke waarden 

in het gebied. Bij de uitwerking van (deel)gebieden die onderdeel uitmaken van deze startnotitie dient 

rekening gehouden te worden met de kaders en uitgangspunten die in deze startnotitie zijn opgesteld en met 

het dan geldende beleid. 

 

Plangebied 

Het plangebied betreft de nog te 

ontwikkelen locaties in de Westzoom van 

Lunteren. Het omliggende gebied aan de 

westkant van Lunteren wordt getypeerd 

als ‘onderzoeksgebied’. Daar waar 

uitspraken worden gedaan over de weg 

Westzoom of een doorkijk wordt gegeven 

naar de toekomst kan het zijn dat ook 

uitspraken worden gedaan over het 

onderzoeksgebied, maar deze zijn niet 

kaderstellend. In de basis is de startnotitie 

bedoeld voor het afgebakende gebied De 

Westzoom (zie afbeelding 1).  

Voor de locaties De Stroet en Hulakker 

zijn stedenbouwkundige plannen in 

ontwikkeling. Deze stedenbouwkundige 

plannen bevinden zich in een 

vergevorderd stadium en worden 

overgenomen in de Startnotitie Westzoom.  

 

Planproces en participatie 

De Startnotitie moet een aantrekkelijk document worden dat op een eenvoudige wijze inzicht geeft in de 

waarden, uitgangspunten en ambities voor de Westzoom. Geen lijvig document, maar een overzichtelijke en 

Afbeelding 1 - plangebied Startnotitie Westzoom  
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beknopte notitie van kaarten met toelichtende teksten. Het planproces is zodanig vormgegeven dat met een 

beperkt aantal stappen dit doel bereikt wordt. Participatie en het gesprek met de betrokken partijen maakt hier 

een belangrijk onderdeel van uit.  

Het stappenplan om te komen tot een vastgestelde Startnotitie Westzoom Lunteren ziet er als volgt uit:  

 

Stap 1 - Scope bepalen en afstemmen met projectteam, dorpsraad en grondeigenaren/stakeholders 

In stap is de scope bepaald en onderzocht welke dilemma’s er spelen in het plangebied. In deze stap is 

bepaald welke gemeentelijke vakdisciplines moesten worden aangehaakt. Met de projectgroep en de 

betrokken vakspecialisten zijn gesprekken gevoerd om de uitgangspunten te bepalen en te onderzoeken 

welke dilemma’s, strategische keuzes en afwegingen gemaakt moesten worden. Deze basis is gelegd in het 

projectteam en met de betrokken vakdisciplines. Het resultaat was een kaartbeeld met de uitgangspunten op 

hoofdlijnen.  

 

De Dorpsraad heeft aangegeven graag in een vroeg stadium betrokken te worden bij de planvorming in en 

rond Lunteren. Bij het bepalen van de scope is de Dorpsraad geïnformeerd over het feit dat deze Startnotitie 

wordt opgesteld, de reden daarvoor, het doel en de werkwijze. Na de inventarisatie van uitgangspunten, 

keuzes en afwegingen is een eerste kaartbeeld met de uitgangspunten op hoofdlijnen bestuurlijk afgestemd 

en vervolgens voorgelegd aan de Dorpsraad. In een gesprek met de Dorpsraad en het projectteam van de 

gemeente is het kaartbeeld toegelicht en is gesproken over de dilemma’s, strategische keuzes en 

afwegingen die gemaakt moeten worden. De resultaten van dit gesprek zijn vastgelegd in een verslag en de 

reactie van de Dorpsraad op het kaartbeeld is meegenomen in het verdere proces van uitwerking.  

 

Vervolgens is voor de grondeigenaren/stakeholders in het plangebied een digitale informatiebijeenkomst 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op het proces en de procedure van de 

Startnotitie en is het eerste concept kaartbeeld toegelicht en besproken. Vragen en opmerkingen zijn 

meegenomen in het verdere proces van uitwerking.  

 

Stap 2 - Ontwerp startnotitie 

In stap 2 is de inhoud van de Startnotitie bepaald op basis van de gemeentelijke inventarisatie en de reactie 

van de Dorpsraad en de grondeigenaren/stakeholders op het eerste kaartbeeld. In deze stap is bepaald 

welke waarden, uitgangspunten en ambities moeten worden vastgelegd. De ontwerp Startnotitie is 

besproken met de projectgroep en betrokken vakspecialisten en waar nodig aangepast en aangevuld.  

Vervolgens heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden en is het concept voorgelegd aan de Dorpsraad 

voor reactie. Met de reacties uit de bestuurlijke afstemming en opmerkingen van de Dorpsraad wordt het 

eerste concept Startnotitie afgerond tot concept voor behandeling in het college. Met instemming van het 

college wordt de ontwerp Startnotitie voor 4 weken ter inzage gelegd. Zowel de Dorpsraad als de 

grondeigenaren/stakeholders worden hierover geïnformeerd. In de periode van ter inzage legging is het voor 

een ieder mogelijk een inspraakreactie in te dienen op de ontwerp startnotitie.  

 

Stap 3 - Vaststellen Startnotitie 

De reacties tijdens de periode van ter inzage legging kunnen leiden tot aanpassingen in de Startnotitie. 

Eventuele dilemma’s en discussiepunten worden besproken met de projectgroep, betrokken vakspecialisten 

en zo nodig vindt ook bestuurlijke afstemming plaats. De Dorpsraad wordt geïnformeerd over de resultaten.  

Vervolgens worden de resultaten verwerkt in de Startnotitie waarna deze wordt afgerond en voorgelegd aan 

college en raad voor vaststelling.  

 

De startnotitie biedt na vaststelling de basis voor het uitwerken van stedenbouwkundige plannen en 

bestemmingsplannen in de Westzoom van Lunteren.  

 
Wet ruimtelijke ordening of Omgevingswet 

De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet staat gepland op 1 juli 2022. Dit betekent dat vóór 1 

juli 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd om te kunnen blijven werken 

onder de systematiek van de huidige Wet ruimtelijke ordening. Indien de datum van 1 juli 2022 niet wordt 
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gehaald, kan er na 1 juli 2022 alleen nog worden gewerkt met de nieuwe planologische instrumenten 

van de Omgevingswet. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een omgevingsplan of 

een (buitenplanse/ binnenplanse) omgevingsplanactiviteit nodig zijn. Ook brengt de nieuwe 

Omgevingswet met zich mee dat diverse wetten (die ook in dit document worden genoemd) worden 

vernieuwd en geïntegreerd in het instrumentarium van de Omgevingswet. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied en de raakvlakken. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 

de ambities en uitgangspunten. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op het kaartbeeld. In hoofdstuk 5 worden de 

overige ambities en uitgangspunten beschreven. Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de specifieke 

uitgangspunten per deelgebied. Hoofdstuk 7 sluit af met een beschrijving van proces, planning en strategie. 
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2.  Plangebied 

 

Het plangebied betreft de gebieden die zijn aangewezen als woningbouwlocaties in de Westzoom van 

Lunteren. Een deel van deze gebieden is sinds de Nota van Uitgangspunten uit 2011 ontwikkeld. De 

overgebleven gebieden maken onderdeel uit van het plangebied van deze Startnotitie. Het gaat daarbij om 

de locaties: Groene Hoek, Hulakker, de Heuvel, Zandscheer Oost, de Tuinen en de kavels langs de 

Klomperweg ten noorden van de Hulakker.  

 

 
Afbeelding 2 - deelgebieden Westzoom Lunteren  

 

 

2.2.  Raakvlakken 

De ontwikkeling van de woningbouwlocaties in de Westzoom heeft raakvlakken met diverse andere 

ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. De belangrijkste raakvlakken worden hier beschreven. 

 

Omgevingsvisie 

Het streven is om deze Startnotitie voor de Westzoom zo veel mogelijk op te stellen in lijn met de leidende 

principes van de Omgevingsvisie Ede 2040. Op dit moment wordt echter nog gewerkt aan de 

Omgevingsvisie en heeft het nog geen formele status. De verwachting is dat de Ontwerp Omgevingsvisie 

Ede 2040 15 december 2021 wordt vastgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat de Ontwerp 

Omgevingsvisie ter inzage gelegd worden. Na verwerking van zienswijzen en ontvangst van het advies van 

de commissie MER gaat de Omgevingsvisie ter definitieve vaststelling naar de gemeenteraad. Dit zal medio 

2022 plaatsvinden. 

De doelstellingen voor de Westzoom zoals compact bouwen, aansluiting zoeken bij het dorp en aandacht 

voor een groene en gezonde leefomgeving, sluiten goed aan bij de Omgevingsvisie.  
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Westzoom en verkeersstructuur Lunteren 

Koersnota mobiliteit 

Met deze Startnotitie wordt alvast geanticipeerd op het verkeersbeleid van de gemeente Ede dat in de 

Koersnota Mobiliteit zal worden vastgelegd. De Koersnota Mobiliteit is de opvolger van het vigerende 

mobiliteitsbeleid, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), dat is vastgesteld in 2014. Op dit 

moment is de Koersnota Mobiliteit nog in de maak en heeft deze nog geen formele status. De Koersnota 

Mobiliteit wordt medio 2022, tegelijk met of kort na de Omgevingsvisie vastgesteld.  

De Koersnota Mobiliteit sluit aan op de uitgangspunten van de Omgevingsvisie, waarin duurzame mobiliteit 

één van de leidende principes is. Om de gemeente Ede duurzaam bereikbaar te maken, moet de mobiliteit 

verminderen, veranderen en verschonen. Met verminderen doelen we bijvoorbeeld op een slimme ruimtelijke 

ordening, maar ook vaker thuiswerken, waarbij de verplaatsingen kort blijven of overbodig worden. Met 

veranderen en verschonen doelen we primair op het gebruik van andere vervoerwijzen voor niet-

noodzakelijke autotrips en van schonere vervoermiddelen voor de noodzakelijke autotrips.  

Voor het netwerk voor fietsers en voetgangers wordt ingezet op het aanleggen van ontbrekende of 

verbeteren van zwakke schakels. Ontsluiting met goede fietsroutes is essentieel om de competitiviteit van 

fietsen naar het werk op niveau te brengen. Voor voetgangers gaat de aandacht vooral uit naar het 

realiseren van toegankelijke routes tussen huis en primaire voorzieningen. De openbare ruimte nodigt uit tot 

een actieve leefstijl, waarbij lopen en fietsen op de eerste plaats staan. In deze beweegvriendelijke 

omgeving wordt ook gezond recreëren gestimuleerd. 

De auto blijft belangrijk voor de lange ritten naar verspreid gelegen bestemmingen en voor 

vervoersbehoeften waar fiets, lopen en openbaar vervoer niet in kunnen voorzien. Om de leefbaarheid in 

verblijfsgebieden te beschermen, wordt het wegennet zodanig ingericht, dat doorgaand verkeer waar nodig 

buitenom wordt geleid. Fietsers verkrijgen hierdoor meer ruimte en vlottere, veilige routes, en daarmee een 

betere concurrentiepositie ten opzichte van de auto. 

De ruimte voor infrastructuur wordt slim benut. Dit betekent bijvoorbeeld dat de parkeernormen aansluiten op 

de wijze waarop een gebied bereikbaar is en de ontwikkelingen in het autobezit. De dimensionering van de 

infrastructuur wordt integraal afgestemd op randvoorwaarden vanuit groen, ecologie en klimaatadaptatie, 

waarbij een verkeersveilige weginrichting een randvoorwaarde is. 
 

Hoofdwegenstructuur en wegencategorisering 

In de Koersnota Mobiliteit wordt de hoofdwegenstructuur van de gemeente Ede vastgelegd. Het doel van 

een hoofdweg is om het interlokale verkeer zo lang mogelijk op deze weg te houden, door het te verleiden 

deze route te volgen. Hierdoor ontstaat op de overige wegen meer ruimte voor het overige verkeer. Voor 

fietsers en voetgangers betekent dit een grotere mate van verkeersveiligheid en kortere wachttijden. Voor 

bewoners neemt verkeersleefbaarheid toe. 

De Postweg tussen de A30 en de Westzoom wordt volgens de Koersnota Mobiliteit onderdeel van de 

hoofdwegenstructuur. De Postweg bundelt het (vracht-)verkeer en sluit Lunteren direct aan op de A30 en is 

daarmee de belangrijkste verbinding tussen het dorp, de regio en de rest van Nederland.  

Vanaf de Westzoom zijn er drie belangrijke inprikkers naar het dorp, te weten Postweg, Klomperweg en 

Edeseweg. Deze wegen hebben als functie het verkeer uit de omgelegen buurten te verzamelen via de 

Westzoom naar de Postweg en vice versa te leiden. Hiermee wordt het verkeer zoveel mogelijk 

geconcentreerd op drie grote kruisingen.   

In de wegencategorisering zijn de Westzoom en bovengenoemde inprikkers aangeduid als een 

gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Alle overige wegen binnen de bebouwde kom zijn 

erftoegangswegen en worden ingericht als 30km-zone, met bijbehorende profielen en bestrating als 

materiaalkeuze. 

 

Fietsnetwerk 

Volgens de Koersnota Mobiliteit biedt Lunteren een aantal regionale fietsroutes. De belangrijkste verbinding 

is die tussen Barneveld en Ede via Lunteren. Deze loopt door het centrum van het dorp via de Dorpsstraat 

en sluit aan op de Westzoom ter hoogte van de Edeseweg. De tweede route van belang voor dit plangebied 

is de route Lunteren - Ederveen - De Klomp - Veenendaal. Deze volgt de Klomperweg. Een derde 
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doorgaande fietsverbinding loopt via de Postweg en de A30 richting Nederwoud en Amersfoort. Tot zover 

staan al deze routes ook in het GVVP 2014.  

Echter, door de ontwikkeling van woningen en bedrijven aan de westzijde van Lunteren, alsmede de 

ontwikkeling van Kernhem-West ontstaat er een toenemende behoefte om een betere route te ontwikkelen 

richting Ede-West, via de Heuvelseweg. Deze vier routes lopen als radialen naar het centrum van Lunteren.  

Daarnaast is er een groeiende behoefte om de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in Lunteren-West 

ook rechtstreeks met elkaar te verbinden door een tangent toe te voegen aan de radialen. Om deze reden 

wordt in de Koersnota Mobiliteit ook de Westzoom als een onderdeel van het hoofdfietsnetwerk 

voorgedragen. 

Twee secundaire fietsroutes zijn ook van belang: de eerste kruist de Westzoom ter hoogte van de Lunterse 

Beek en ontsluit de uitbreiding van de Stroet. Binnen Lunteren sluit deze route via de Reeënlaan aan op het 

centrum van Lunteren. De tweede secundaire route volgt een zoeklijn vanaf het centrum Lunteren richting 

het kleine Goorpad. 

 

Bedrijventerrein De Stroet  

Bedrijventerrein De Stroet maakt geen onderdeel uit van de Startnotitie Westzoom. Wel kunnen er 

raakvlakken zijn tussen de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van de locaties die 

onderdeel uitmaken van de Startnotitie Westzoom, bijvoorbeeld ten aanzien van verkeersafwikkeling. Met 

deze raakvlakken is rekening gehouden bij het bepalen van de uitgangspunten zoals die in deze startnotitie 

zijn beschreven.  

 

Natuurcompensatieopgave 

In de directe omgeving van het plangebied van de Westzoom zijn meer ruimtelijke ontwikkelingen gepland 

en de beschikbare ruimte rond de Westzoom is schaars. Toch is het agrarische buitengebied rond de 

Westzoom ecologisch waardevol en is er bijvoorbeeld nog een kern-populatie steenuilen aanwezig. Door de 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn hiervoor vaak compenserende maatregelen noodzakelijk in vorm van nieuw of 

te verbeteren leefgebied voor verschillende soorten. Aangezien de ruimte schaars is is het noodzakelijk deze 

compensatieopgave tussen de onderlinge projecten goed af te stemmen en waar mogelijk te combineren op 

de juiste plekken, zodat ze toekomstbestendig zijn en er ecologisch duurzame en functionele zones 

ontstaan. Deze samenwerking is essentieel. Risico is dat bij onvoldoende beschikbare compensatiegronden 

projecten niet kunnen worden uitgevoerd.  
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3.  Ambities en uitgangspunten  

De ambities en uitgangspunten geven weer welke aspecten belangrijk zijn in de ontwikkeling van de 

Westzoom. Het gaat daarbij niet alleen om de woningbouwopgave, maar juist ook om het behoud en de 

versterking van belangrijke waarden in het gebied. Hoe wordt de woningbouwopgave vormgegeven met 

behoud en versterking van de landschappelijke en ecologische waarden, hoe wordt de verkeerstructuur 

verbeterd met name als het gaat om veiligheid en bereikbaarheid en welke andere ambities en waarden zijn 

van belang. 

 

 

3.1 Wonen 

De woningbouw is primair bedoeld voor het voorzien in de lokale woonbehoefte vanuit Lunteren. Dit 

betekent het volgende voor de uitgangspunten voor de woningbouw de komende jaren. 

 

Allereerst wordt een moreel appel gedaan op de marktpartijen om de nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk 

bij woningzoekenden uit Lunteren terecht te laten komen. Doelgroepen die in Lunteren extra accent krijgen 

zijn starters, doorstromers en ouderen. 

 

Lunteren heeft al veel dure woningen in de bestaande woningvoorraad en van de bouwproductie de laatste 

10 jaar was 65% in de dure categorie. Dit betekent dat de starters onvoldoende aan bod komen. In de 

woningbouw moet dus voldoende aandacht zijn voor deze doelgroep. Hierbij ligt specifiek de focus op 

sociale huurwoningen en sociale koopwoningen.  

 

• Productkenmerken van woningen in de sociale koop zijn: klein, niet uitbreidbaar en compleet. Het 

gaat hierbij om appartementen, maar ook grondgebonden woonproducten zoals rug-aan-rug 

(Startblock-achtige woningtypes), kwadrantwoningen of andere woonproducten die hieraan voldoen. 

Gewone tussenwoningen (rijtjes) zijn al vaak te duur geworden voor een deel van deze doelgroep;  

• De gemeente wil deze sociale koopwoningen graag in Koopgarant op de markt zetten om daarmee 

deze woningen ook voor volgende bewoners bereikbaar en beschikbaar te houden;  

• Voor het realiseren van sociale huurwoningen hebben we als gemeente voorkeur voor ontwikkeling 

samen met de corporatie. 

 

Voor doorstromers vanuit een goedkope woning, een huurwoning of een klein appartement is een “stepping 

stone” nodig. Hierdoor kunnen ze een volgende stap maken in hun wooncarrière en komt er weer een 

goedkopere woning vrij voor een starter. Hierbij wordt gedacht aan betaalbare woningen voor deze 

doelgroep met een prijs tot de NHG-grens en/of woningen in de “bereikbare” woningcategorie (prijsgrens 

NHG plus € 75.000) .  

 
Voor ouderen zijn ook passende woningen nodig. Niet alleen in het betaalbare segment, maar over de hele 

bandbreedte. Dus zowel betaalbare koop, bereikbare koop als dure koop en ook in de diverse 

huurcategorieën (met name sociaal en middenhuur). Appartementen, seniorenwoningen, patiowoningen en 

hofjeswoningen zijn daarbij gewilde typologieën. Voor de woningen in het dure segment denken we vooral 

aan tweekappers, vrijstaande woningen en grotere appartementen. 

 

Ook is er een goede fasering en afstemming noodzakelijk tussen de verschillende bouwplannen in Lunteren. 

In Lunteren is ruimte voor zo’n 60 woningen per jaar. Voor de Westzoom betekent dit een bandbreedte van 

ca. 40/50 woningen per jaar. Doel is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het aanbod een gelijk 

tempo aanhoudt als de ontwikkeling van de vraag in Lunteren. Dit om te voorkomen dat er teveel woningen 

in een keer op de markt komen. Dit maakt namelijk de kans op instroom van buitenaf groter. 
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Tabel 1.1. Uitgangspunten Woningbouwprogrammering Bennekom en Lunteren 2021 

50% Categorie Betaalbaar 

35% Sociaal 
25% Sociale huur 

10% Sociale koop (inclusief Koopgarant) 

15% Sociaal Hoog 

5% Middenhuur (tot € 1.000 per maand) 

10% Sociale koop Hoog  
(tot NHG grens) 

 
20% Categorie Bereikbaar 
 

 
Koopwoningen tussen NHG grens en NHG 
grens + €75.000  

30% Categorie Duur  
Koopwoningen vanaf NHG grens + € 75.000 

Dure huur (vanaf € 1.000 per maand) 

(zie bijlage 2 voor definities). 

 

3.2 Stedenbouw en Landschap 

De Westzoom biedt ruimte aan een aantal nieuwe woongebieden voor Lunteren. De ambitie is gericht op het 

creëren van prettige, gezonde en gedifferentieerde woonmilieus, die een geheel gaan vormen met het 

bestaande dorp. Van belang daarbij is dat aangesloten wordt bij de bestaande ruimtelijke structuren en de 

karakteristiek van het dorp. Het koesteren en inpassen van bestaande groene en cultuurhistorische waarden 

versterkt daarbij de verwevenheid met het dorp en het onderliggende landschap.  

Karakteristiek voor Lunteren zijn de groene inprikkers die vanaf het buitengebied het dorp binnenkomen. In 

de NvU uit 2011 vormden deze inprikkers al een belangrijk uitgangspunt voor de ruimtelijk opzet van de 

deelgebieden in de Westzoom. Met de aanleg van de Westzoom zijn deze inprikkers weliswaar fysiek 

doorsneden, maar ruimtelijke verbinding met het buitengebied is nog steeds aanwezig. De inprikkers hebben 

een belangrijke landschappelijke waarde en dragen bij aan de dorpse karakteristiek van Lunteren waar de 

verweving met het omliggende landschap van oudsher een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn de 

bestaande bomensingels kenmerkend voor het Westzoomgebied die tezamen een besloten kamerstructuur 

vormen. De groene inprikkers en de boomsingels vormen het groene kader voor de nieuwe woongebieden.  

 

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de bebouwingsstructuur en landschappelijke 

inpassing binnen alle gebieden van de Westzoom: 

• Bestaande landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bomen en groenstructuren 

dienen behouden te blijven en te worden ingepast; 

• Voordat een ontwerp gemaakt wordt dient eerst een bomeninventarisatie uitgevoerd te worden om te 

bepalen wat de waarde van de bomen is; 

• Nieuwe bebouwings- en groenstructuren vinden zoveel mogelijk aansluiting op bestaande structuren; 

• Nieuwe bebouwing voegt zich naar de mogelijkheden die de bestaande groenstructuren bieden. Dat wil 

zeggen dat de bebouwing buiten de kroonprojectie van bestaande bomen wordt gesitueerd en op de 

plaats waar de groenstructuur ruimte geeft en waar een goede woonkwaliteit gerealiseerd kan worden; 

• Cultuurhistorische structuren en elementen worden zoveel mogelijk ingepast in het stedenbouwkundig 

plan. Historische wegen, padenstructuren, verkavelingsstructuren en erflocaties worden zoveel mogelijk 

gerespecteerd en/of ingepast in het plan; 

• Er is een herkenbare samenhang in bebouwingsbeeld en bebouwingstructuur; 

• De oriëntatie van de woningen is op de openbare ruimte gericht, uitgaande van voorzijden en 

representatieve gevels naar alle zichtzijden; 

• Er ontstaan geen voor-achterkantsituaties met zowel nieuwe als bestaande bebouwing;  

• De bebouwing oriënteert zich nadrukkelijk met alleen voorzijden op de Westzoom en wordt zo dicht 

mogelijk naar de Westzoom gesitueerd, hierbij rekening houdend met bestaande bomen, watergang, 

geluidseisen en een fietsroute langs de Westzoom; 

• De nieuwe bebouwing dient in hoogte en volume aan te sluiten bij het dorpse karakter met de omvang 

van Lunteren; 
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• In verkavelingstype/type woningen wordt aangesloten op de woningbehoefte. Dat wil zeggen dat ook 

gezocht wordt naar andere woningtypen of woonvormen dan de standaard rijwoning en twee-kapper;  

• Duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en groendaken worden vanaf het 

begin meegenomen in het ontwerp; 

• Bestaande bebouwing binnen en rond de deelgebieden wordt zorgvuldig ingepast;  

• Alle randen dienen zorgvuldig te worden vormgegeven. Achterkanten naar open(bare) ruimte dienen te 

worden voorkomen. Als dit wel het geval is, dient deze met robuust groen te worden ingepast;  

• Kenmerkende aspecten voor landschapselementen en beplantingen worden afgestemd op het geldende 

landschapstype waarbinnen de ontwikkellocatie is gelegen. Ook het verkavelingspatroon en ruimtelijke 

karakteristieken van de aanwezige landschapstypen (vochtige kampontginningen en regelmatig 

ingedeelde broeken) kunnen als inspiratiebron voor de nieuwe ruimtelijke inrichting van de Westzoom 

opgepakt worden, zodat het prestedelijk landschap in de stedenbouwkundige structuur van de 

uitbreidingswijk herkenbaar blijft. 

• Binnen de woongebieden moet ruimte zijn voor groene ruimte om te spelen, wandelen en te verblijven; 

• Waterberging dient binnen het plangebied opgelost te worden. Openbaar groen moet hier profijt van 

hebben; 

• Binnen de woongebieden moet ruimte zijn voor een klimaatadaptieve- en natuurinclusieve openbare 

ruimte. 

 

 

3.3 Ecologische verbindingen 

Biodiversiteit is de basis van voedsel- en medicijnproductie, economie, van de landschappen. Biodiversiteit 

beschermt tegen negatieve gevolgen van veranderingen in het milieu en het klimaat, zoals uitstoot van 

fijnstof, wateroverlast, droogte en hitte. De biodiversiteit staat sterk onder druk, wereldwijd, in Nederland en 

ook in Ede. Sinds 1900 zijn er honderden diersoorten uit Nederland verdwenen en veel soorten dreigen de 

komende tijd te verdwijnen. De belangrijkste oorzaken voor afname van de biodiversiteit is het steeds 

grotere gebrek aan geschikte leefgebieden voor dieren en planten. Verstedelijking gaat ook vaak ten koste 

van groen en water.  

 

In 2019 heeft het college daarom besloten om van biodiversiteit een speerpunt te maken en hier beleid voor 

te maken, dit is vastgesteld in het Programma Biodiversiteit ‘Samen sterker met Natuur’ en dit ook mee te 

nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. In dit beleid is opgenomen dat natuurinclusief ontwerpen de norm is bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit verhoogt de waarde van de omgeving voor inwoners, dieren en planten en 

verlaagt de maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door zuiveren van de lucht, tegengaan van wateroverlast 

en (hitte)stres. Groen wordt gezien als een steeds belangrijker onderdeel van ons natuurlijk kapitaal in de 

bebouwde kom, zowel in economische zin als in de zin van leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit en 

klimaatadaptatie. 

 

In het beleid is aangegeven dat er moet worden gewerkt aan sterkere groene verbindingen tussen het 

stedelijk gebied en het buitengebied. Deze zijn van groot belang voor veel soorten en voor de leefbaarheid in 

de nieuwe woonwijken. Er zijn om deze verbindingen te realiseren drie groen ‘inprikkers’ op de kaart 

aangegeven welke allemaal aansluiten bij het bestaande natuurlijk kapitaal (hoofdgroenstructuur en 

wijkgroenstructuur) van Lunteren. Hiermee blijft de open groene verbinding bestaan met een drietal robuuste 

groene inprikkers van het bebouwde gebied naar het buitengebied welke evenredig verdeelt zijn over de 

westrand van Lunteren. De locatie en grootte van de groene inprikkers is bepaald aan de hand van 

bestaande aanwezige natuurlijke elementen en de aansluiting bij de bestaande vastgestelde groenstructuren 

richting het hart van het dorp. Deze opzet is mimimaal noodzakelijk om te kunnen fungeren als open groene 

verbinding naar het buitengebied. Hierdoor ontstaat er voldoende rust en foerageergebied voor verschillende 

soortgroepen waardoor er een waardevolle uitwisseling (migratieroute) kan ontstaan met soorten uit het 

buitengebied. Hierdoor ontstaat er een functionerend groen-blauw raamwerk dat overloopt van stad naar 

land en de biodiversiteit versterkt.  
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Deze groene inprikkers zijn belangrijk voor soortgroepen zoals vogels, insecten en vleermuizen maar zullen 

ook functioneel moeten zijn voor bijvoorbeeld kleine zoogdieren, amfibieën of niet vliegende insecten. De 

Westzoom is voor deze soorten vaak een te grote barrière of een groot risico in verband met aanrijding. 

Langs de Westzoom liggen momenteel drie faunapassages (Brug met looprichel Lunterse Beek, 

Faunatunnel Westzoom thv kruising Westzoom - Heuvelseweg, Faunatunnel thv kruising Westzoom - 

Wuitekampweg), zie bijlage 3. Deze faunapassages sluiten nu voor een groot deel aan bij de groene 

inprikkers of bij de ecologische verbindingen. Deze ecologische verbindingen bestaan vooral uit bestaande 

opgaande structuren zoals houtwallen. Om de functionaliteit van de faunapassages te garanderen zullen 

deze goed moeten worden ingepast en moeten aansluiten bij bestaande en nieuw te realiseren 

groenstructuren.  

 

Binnen de groene inprikkers en ecologische verbindingen kunnen combinaties worden gezocht met andere 

opgaven vanuit groen, water, verkeer etc. mits dit niet ten koste gaat van de ecologische functionaliteit. 

Voorbeelden van deze combinaties zijn waterberging, hittestress, klimaatadaptaties etc. Daarnaast moet bij 

de inrichting rekening worden gehouden met de inpassing van andere functies (bijv. fiets- en wandelpaden, 

speelplekken) binnen deze zones zodat deze groene inprikkers en ecologische verbindingen altijd 

ecologisch functioneel blijven. En waar mogelijk functies elkaar versterken. 

 

Voor ontwikkeling van een deelgebied zijn er wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen bestaan uit het 

uitvoeren van natuuronderzoeken waarbij de ontwikkelingen worden getoetst aan de Wet 

Natuurbescherming en omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Hier kunnen nog aanvullende 

randvoorwaarden uit volgen. Geadviseerd om deze onderzoeken in een vroeg stadium uit te voeren zodat er 

duidelijk is of er eventueel een wettelijke compensatie noodzakelijk en waar deze in samenhang met andere 

opgaven het beste kan worden uitgevoerd, zie ook hoofdstuk 2 raakvlakken natuurcompensatieopgave.  

 

Naast de wettelijke verplichtingen wordt vanuit gemeentelijk beleid verwacht dat er in het natuuronderzoek 

een paragraaf wordt opgenomen waarin punten worden benoemd die bijdragen aan het versterken van de 

biodiversiteit. Bij een nadere uitwerking van het ontwerp per deelgebied zal een natuurinclusief ontwerp 

moeten worden opgesteld wat voldoet aan het puntensysteem natuurinclusief ontwerpen van de gemeente 

Ede ( https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief ). De maatregelen zullen later worden verwerkt in het 

bestemmingsplan of andere overeenkomsten. 

 

 

3.4 Verkeer 

Inrichting Westzoom en ontsluiting plangebieden 

De Westzoom is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 

km/u. Hierin ligt een opgave, omdat de groene en ruimtelijke inpassing, alsmede het wegprofiel en de 

huidige kruispuntoplossingen niet aansluiten bij de functie van de weg en het verwachtingspatroon dat de 

weggebruiker van een weg binnen de bebouwde kom heeft. De bebouwingsdichtheid is laag en er is weinig 

interactie tussen de bebouwing en de Westzoom. Daarnaast is er sprake van lange rechtstanden tussen de 

kruisingen. De kruisingen met de belangrijkste inprikkers Edeseweg en Postweg suggereren daarbij de 

functie van een randweg, alsof deze Ede vloeiend met de A30 moet verbinden. Dit terwijl de Westzoom 

primair de functie heeft om Lunteren te ontsluiten. Het huidige ontwerp van de kruisingen zorgt er echter 

voor dat  verkeer naar het dorp af moet slaan terwijl doorgaand verkeer gefaciliteerd wordt. Zeker op de 

kruising met de Postweg leidt dit al tot capaciteitsproblemen. Doordat vormgeving en functie niet op elkaar 

aansluiten wordt er op de gehele Westzoom te hard gereden en vormt de Westzoom een barrière voor 

langzaam verkeer. Ook voor de kruising Klomperweg - Westzoom geldt dat de capaciteit met de geplande 

ontwikkelingen ontoereikend zal zijn.  

 

Om de veiligheid en de oversteekbaarheid te verbeteren en de Westzoom tot een geschikte fietsroute te 

maken is het van belang dat de bebouwde kom uitstraling wordt versterkt en de doorgaande uitstraling van 

de Westzoom wordt afgewaardeerd. Daarnaast moet de verblijfskwaliteit van de bestaande woonwijken 

https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief
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gehandhaafd blijven. Bij de inpassing en ontsluiting van de bouwplannen dient met het volgende rekening te 

worden gehouden:  

• De drie grote kruispunten met de belangrijkste inprikkers naar het dorp worden qua vormgeving 

aangepast om grotere hoeveelheden verkeer te verwerken en de oversteekbaarheid voor fietsers te 

verbeteren. Op alle drie zijn reconstructies van de kruispunten met een voorkeur voor 

voorrangsrotondes voorzien. Dit onderbreekt het doorgaande karakter van de Westzoom en zorgt voor 

snelheidsremming op de kruisingen. Bij de planontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met 

het grotere ruimtebeslag van deze kruisingen; 

• Binnen de plangebieden wordt ingezet op het versterken van bebouwingsdichtheid langs en met een 

interactie tot de Westzoom (zichtbaar en op kortere afstand dan <30 m indien haalbaar binnen 

geluidscontouren); 

• Bij de ontsluiting van de plangebieden geldt het principe dat gemotoriseerd verkeer zo snel mogelijk 

naar een weg van de hoogste wegcategorie wordt ontsloten. Als dat verkeerskundig, ruimtelijk of 

landschappelijk niet haalbaar is, vindt ontsluiting via de inprikkers Edeseweg, Klomperweg of Postweg 

plaats; 

• Nieuwe planontwikkelingen kunnen alleen op bestaande, achterliggende woonwijken worden ontsloten 

als de verkeersgeneratie beperkt is en de verblijfskwaliteit van deze gebieden niet wordt aangetast; 

 

Ontsluiten van plangebieden op de Westzoom kan door toevoeging van extra kruispunten of aansluiting bij 

bestaande kruispunten/oversteeklocaties tussen de drie hoofdinprikkers in.  

Hiervoor gelden wel voorwaarden: 

• De kruispunten worden regelmatig verdeeld over de Westzoom met ongeveer een tussenruimte van 

300 m. Dit beperkt het aantal potentiële conflictlocaties en biedt voldoende ruimte om ze goed vorm te 

geven. Dit betekent dat woongebieden voor de ontsluiting mogelijk aan elkaar gekoppeld moeten 

worden (zie bijlage 1);  Ten opzichte van de kruising met de Wuitekampweg is gewenst dat deze (op 

termijn) met het kruispunt naar de Zandscheer/Tuinen of rotonde Edeseweg wordt gecombineerd.   

• de nieuwe kruispunten worden ontworpen worden met ruime verkeersgeleiders die fietsers en afslaand 

autoverkeer voldoende opstelruimte bieden en de Westzoom uitbuigen waardoor er snelheidsremming 

plaatsvindt; 

• een combinatie met fietsoversteeklocaties is mogelijk, maar het ontwerp van de kruising moet hierop 

worden aangepast; 

• er worden voor gemotoriseerd verkeer geen nieuwe doorgaande routes tussen de bestaande woonkern 

via de nieuwe woongebieden naar de Westzoom gerealiseerd. Dit zorgt namelijk voor verplaatsingen 

van de verkeersstromen en aantrekkende werking van verkeer in straten die hier niet op ontworpen zijn; 

• De locaties van de kruispunten moeten zorgvuldig worden gekozen omdat een verdere verdichting van 

het aantal kruispunten in de toekomst niet wenselijk is.  

 

Fietsroute Westzoom 

In deze Startnotitie wordt ingezet op het creëren van de gewenste hoofdfietsroute langs de Westzoom.  

Deze route dient vanwege de relatief grote snelheidsverschillen tussen fietsers en motorvoertuigen vrij van 

de hoofdrijbaan van de Westzoom te liggen. Dit betekent dat de planontwikkelingen rekening moeten 

houden met de inpassing van een fietsroute evenwijdig aan de Westzoom. Hierbij geldt het volgende:  

• De plannen houden rekening met de inpassing van een doorgaande, directe en herkenbare 

hoofdfietsroute tussen de Edeseweg en de Postweg, berijdbaar in twee richtingen conform 

ontwerpeisen; 

• De fietsroute kan worden uitgevoerd als (brom-)fietspaden, maar ook (deels) als parallelwegen die de 

aangrenzende woonwijken ontsluiten; 

• De inpasbaarheid en daarmee de exacte ligging van de totale route moet nader verkend worden. Voor 

het zuidelijk deel vanaf de Edeseweg tot aan de Klomperweg is uit verkeerskundig oogpunt een 

fietsroute aan de binnenzijde Westzoom in ieder geval een vereiste. Dit verbindt de nieuw te 

ontwikkelen gebieden met elkaar. Van essentieel belang voor het functioneren van deze fietsroute als 

onderdeel van het fietsnetwerk Ede is een fietsverbinding vanaf de Edeseweg tot aan de 
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Wuitekampweg. Dit ligt buiten de grenzen van de startnotitie, maar vraagt qua inpassing een grote 

ingreep aan de Westzoom op dit wegvak en vormt daardoor een raakvlak. De ontwikkeling van de 

Tuinen dient samen te lopen met het maken van een schetsontwerp voor dit deel van de Westzoom. 

Afstemming is hier noodzakelijk;  

• Vanaf de Klomperweg naar het noorden is inpassing van de fietsroute aan de oostzijde van de 

Westzoom vanwege beperkte ruimte niet haalbaar.  Er wordt uitgegaan van inpassing aan de westzijde 

onder voorwaarde van goede oversteekmogelijkheden van de Westzoom voor fietsers. Dit kan bij de 

Klomperweg en Lunterse Beek plaatsvinden. In de planvorming voor de uitbreiding van de Stroet wordt 

al rekening gehouden met deze fietsverbinding; 

• De ontwikkeling van de fietsroute langs de Westzoom dient zo snel mogelijk opgepakt te worden, bij 

voorkeur voorafgaand aan de realisatie van de plangebieden. (Ter plaatse van de Hulakker betreft het 

een toekomstig fietspad waarvoor nu ruimte in het plan wordt gereserveerd. De ontwikkeling zal niet 

gelijktijdig met ontwikkeling Hulakker worden gerealiseerd). 

 

Onderliggend netwerk langzaam verkeer/inrichting verblijfsgebieden 

• Binnen de planontwikkelingen wordt rekening gehouden met zowel de inpassing van de secundaire 

fietsroute ter hoogte van de Lunterse Beek naar de Reeënlaan als het fietspad via het Kleine Goorpad. 

Deze loopt voorlopig tot aan de Westzoom, maar kan op termijn de aanzet zijn voor een verlengde naar 

de westzijde van de Westzoom; 

• Ieder plangebied is voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) aangesloten op de omringende 

wegenstructuur. Dit voor het doen van boodschappen of aansluiten op de rest van het dorp;  

• Voor korte ommetjes en aansluiting van woongebieden op de directe omgeving is het van belang om 

aan de binnenzijde van de Westzoom een fijnmazig aaneengesloten netwerk van paden te realiseren, 

die bewoners kunnen gebruiken voor een korte wandeling, de hond uitlaten, hardlopen; 

• Woongebieden krijgen voor de fiets een directe ontsluitingsmogelijkheid op de fietsroute langs de 

Westzoom; 

• De Klomperweg en Hulweg/Heuvelseweg maken onderdeel uit van het recreatieve fietsnetwerk 

(fietsknooppuntensysteem). De Heuvelseweg is tevens een potentiële verbindende route naar het 

netwerk van klompenpaden rondom zowel Ederveen als Kernhem; 

• De fiets- en voetgangersoversteken naar het buitengebied ten westen van de Westzoom vinden alleen 

plaats via de kruispunten zoals onder ‘inrichting Westzoom’ genoemd; 

• Buiten de Westzoom kan het op termijn een mooie aanvulling zijn om langs de Veenderbeek, of 

Lunterse Beek, een oost-westverbindend (wandel)pad te realiseren. Dit maakt een wat groter ommetje 

buiten de bebouwde kom mogelijk; 

• De inrichting van de verblijfsgebieden ondersteunt een lage rijsnelheid, is veilig en sluit aan op de       

parkeerbehoefte; 

• Aandacht voor bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten.  
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4.  Toelichting op het kaartbeeld 

 

Hoe de gewenste ontwikkelingen, ambities en uitgangspunten op hoofdlijnen vertaald kunnen in de 

Westzoom is vertaald in een kaartbeeld. Dit kaartbeeld geeft de hoofdlijnen weer waarmee rekening 

gehouden moet worden bij de verdere uitwerking van de (deel)gebieden in de Westzoom.  

 

 

 

Algemeen 

De ambitie voor de Westzoom is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk nieuwe woningen voor 

Lunteren. Tegelijkertijd heeft de gemeente de ambitie om bij te dragen aan het versterken van de 

biodiversiteit in de gemeente Ede. Daarnaast streeft de gemeente naar klimaatbestendigheid en het 

voorkomen van hittestress. Bestaande en nieuwe groenstructuren binnen Lunteren spelen daarin een 

belangrijke rol. Ook het koesteren van de eigenheid van Lunteren en behoud van het dorpse karakter spelen 

mee in het bepalen van de vorm en omvang van ontwikkelingen binnen Lunteren.   

Al deze ambities samen zijn groter dan het plangebied van de Westzoom. Dit houdt in dat er keuzes 

gemaakt moeten worden. Voor deze actualisatie is in eerste instantie kritisch gekeken naar de 

groenstructuren zoals aangegeven in de NvU uit 2011. Welke van deze groenstructuren zijn van grote 

waarde voor de beleving, gezondheid en biodiversiteit in Lunteren en welke omvang is minimaal nodig om 

deze waarde te kunnen behouden. Hierbij is ervoor gekozen om de ecologische waarde van deze gebieden 

als ondergrens te hanteren, omdat het kunnen borgen van de biodiversiteit niet alleen van waarde is voor de 

locatie zelf, maar vooral van belang is voor leefbaarheid van mens en dier in heel Lunteren en omgeving.  

Dit heeft geleid tot het vastleggen van drie gebieden structureel groen binnen de Westzoom, die de 

contramal vormen voor de te bebouwen locaties en enkele ecologische verbindingen. Het totaal aan 

oppervlakte groengebieden is daarmee kleiner geworden en komt in principe ten goede aan uitgeefbare 

grond voor woningbouw. Maar met de keuze voor de groene inprikkers is er ook nadrukkelijk gekozen om 

niet alle beschikbare ruimte te benutten voor woningbouw. Om tot haalbare plannen en de gewenste 

woningaantallen te komen zal dat ook betekenen dat rekening moet worden gehouden met compactere 

woonbuurten en meer stapeling.   

 

Groenstructuur en ecologie 

De groenstructuur bestaat uit structureel groen en uit ecologische verbindingen.  

• Structureel Groen 
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Dit zijn zoveel mogelijk aaneengesloten robuuste groengebieden tussen de dorpsbebouwing. Naast 

een belangrijke ecologische functie, hebben deze gebieden ook een functie voor de aanliggende 

woonbuurten t.a.v. spelen, wandelen, waterberging etc.. In de inrichting en beplanting is de 

ecologische functie evenwel leidend. 

• Ecologische verbinding 

Dit betreft in hoofdzaak bestaande boomsingels die een belangrijke functie hebben als ecologische 

verbinding naar het buitengebied.  

 

Bestaande structuren 

De bestaande structuren vormen de ruimtelijke dragers en belangrijke verbindingen binnen het dorp.  

• Historische verbindingen  

De historische routes staan aan de basis van het karakter van Lunteren. Ze vormen van oudsher 

belangrijke verbindingen tussen het dorp en het omliggende landschap. Sommige routes zijn 

onderbroken of zijn niet toegankelijk voor autoverkeer, maar het vormen nog altijd belangrijke 

dragers in de ruimtelijke opbouw van Lunteren.  

• Fietsroutenetwerk 

De routes op de overgang van dorp naar het buitengebied hebben veelal een belangrijke waarde als 

recreatieve routes. 

• Beken 

Kenmerkend voor het buitengebied van Lunteren zijn de bestaande beken. Met de groei van 

Lunteren krijgen worden deze beken ook onderdeel van het dorp. Dit geldt al voor de Lunterse beek. 

De beken krijgen meer betekenis voor het dorp door de landschappelijke, ecologische en recreatieve 

waarde te versterken.  

• Bestaande lintbebouwing 

De bestaande lintbebouwing langs o.a. de Klomperweg is karakteristiek voor Lunteren en begeleidt 

één van de historische routes van het dorp. Van belang is dat deze oude linten in hun ruimtelijke 

opbouw herkenbaar blijven. 

 

Wonen 

• Wonen in ontwikkeling 

Dit betreft het deelgebied Hulakker. Dit deelgebied is al in ontwikkeling en hiervoor wordt een 

bestemmingsplan opgesteld. 

• Zoekgebied Wonen 

Dit betreft de gebieden die in principe zijn aangewezen voor de ontwikkeling van woonbebouwing. 

Voor deze gebieden zijn nog geen plannen in ontwikkeling.    

Het betreft in hoofdzaak de woongebieden zoals die ook zijn aangewezen in de NvU van 2011, 

waarbij enkele begrenzingen t.a.v. de groengebieden zijn aangepast. Hierdoor is meer ruimte 

aangewezen voor bebouwing dan in de NvU 2011. Een deel van de Groene Hoek is daarbij 

aangewezen als te onderzoeken woonlocatie. Deze open ruimte is niet noodzakelijk als ecologisch 

groen en biedt ruimtelijk in principe een goede mogelijkheid om het dorp een voorzijde te geven aan 

de Westzoom. Echter de hoge geluidsbelasting op deze locatie en de lastige uitgangssituatie voor 

een goede ontsluiting maakt een ontwikkeling van deze locatie voor woningbouw niet op voorhand al 

mogelijk. De daadwerkelijke mogelijkheden voor woningbouw op deze plek zullen dan ook nader 

onderzocht moeten worden. 

Voor deze woongebieden is niet op voorhand een nieuwe structuur of hoofdopzet opgesteld. Dit 

maakt de invulling flexibeler en zo kan er per locatie gekeken kan worden naar de meest optimale 

invulling op dat moment. Voor alle locaties gelden evenwel specifieke uitgangspunten zoals vermeld 

in hoofdstuk 6. 
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Verkeer 

• Versterken inpassing Westzoom 

Ingezet wordt op het verbeteren van de inrichting en inpassing van de weg Westzoom. De weg 

vormt nu een harde scheiding tussen dorp en landschap. Het dorp houdt letterlijk ruim afstand tot de 

Westzoom, waardoor de weg niet wordt beleefd als een 50 km/u-weg binnen de bebouwde kom en 

er te hard wordt gereden. Het streven is om de Westzoom als weg binnen de bebouwde kom te 

versterken en zowel bebouwing als groen in te zetten om de Westzoom onderdeel te maken van het 

dorp.  

 

• Nieuwe kruispuntoplossingen 

De Postweg, Klomperweg en Edeseweg zijn de hoofdinprikkers vanaf de Westzoom naar het dorp. 

Hier ligt een opgave voor nieuwe kruispuntoplossingen om grotere hoeveelheden verkeer veilig te 

verwerken, de oversteekbaarheid voor fietsers te verbeteren en de snelheid op de Westzoom te 

beperken. 

 

• Bestaand kruispunt/oversteek en nieuw kruispunt/oversteek 

Het ontsluiten van plangebieden op de Westzoom kan door toevoeging van extra kruispunten of 

aansluiting bij bestaande kruispunten/oversteeklocaties tussen de drie hoofdinprikkers in. Hiervoor 

geldt onder meer dat de kruispunten regelmatig worden verdeeld over de Westzoom met ongeveer 

een tussenruimte van 300 meter. Dit beperkt het aantal potentiële conflictlocaties en biedt voldoende 

ruimte om kruispunten en oversteeklocaties goed vorm te geven. 

 

• Zoekgebied fietsroute 

Ingezet wordt op het creëren van een hoofdfietsroute langs de Westzoom. Deze primaire route vormt 

een belangrijke schakel in het fietsnetwerk in en rond Lunteren en tussen de woonbuurten onderling. 

Als schakels in het fietsnetwerk wordt ook ingezet op het creëren van secundaire fietsroutes tussen 

dorp en buitengebied/Westzoom. De eerste kruist de Westzoom ter hoogte van de Lunterse Beek en 

ontsluit de uitbreiding van de Stroet. De tweede secundaire route volgt een zoeklijn vanaf het 

centrum Lunteren richting het kleine Goorpad. 
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5.  Overige ambities en uitgangspunten 

 

Geluid en milieucontouren 

Geluid 

De planuitwerking moet voldoen aan de Wet geluidhinder. 

Voor woningbouwlocaties geldt een grens voor luchtverontreiniging in ‘Niet in betekenende mate’. Deze 

NIBM-grens ligt bij 1.500 woningen. Onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit en toetsing aan de 

grenswaarden uit de Wet milieubeheer kan daarom achterwege worden gelaten.  

 

Voor wat betreft het aspect geluid zijn berekeningen gemaakt om de geluidsbelasting van de Klomperweg en 

Westzoom in beeld te brengen. Met als uitgangspunt het wegverkeersmodel 2030 zijn hieronder de 

geluidcontouren 48 dB voorkeurswaarde en 63 dB maximale grenswaarde (middels procedure hogere 

grenswaarde) bepaald voor de Westzoom, Klomperweg en Edeseweg. De contouren zijn bepaald voor een 

binnenstedelijke situatie (zie bijlage 4 voor afbeeldingen van geluidscontouren). 

 

In verband met het hogere waardebesluit Wet geluidhinder dienen geluidsreducerende maatregelen nader te 

worden beschouwd. Hiertoe dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden. Naast bron- en 

overdrachtsmaatregelen moeten ook maatregelen bij de ontvanger (= aan het gebouw) worden onderzocht. 

Het is conform de Wet geluidhinder geen automatisme dat hogere waarden worden vastgesteld zonder het 

toepassen van haalbare maatregelen. 

Hogere waarden worden alleen toegekend indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een 

onaanvaardbare geluidsbelasting (overschrijding van de maximale hogere waarde). 

Een hogere waarde besluit wordt niet verleent als niet aan alle randvoorwaarden met betrekking tot geluid 

wordt voldaan, waaronder de hieronder genoemde voorwaarden in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. 

Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te realiseren zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing, 

die aansluiten op een “goede ruimtelijke ordening’. Hogere waarde worden alleen vastgesteld indien aan 

deze randvoorwaarden wordt voldaan: 

• Woningen dienen voorzien te zijn van een geluidsluwe zijde: 

o De geluidsbelasting op de gevel van de geluidsluwe zijde bedraagt minder dan de ten 

hoogst toelaatbare waarden: 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen, 50 dB(A) 

voor industrie; 

o Een geluidsluwe zijde kan ook bestaan uit een bouwkundige maatregel zoals een loggia 

of een serre. 

• Woningen en kinderopvang dienen voorzien te zijn van een geluidsluwe buitenruimte; indien 

geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, kunnen serres of afsluitbare balkons (loggia’s) 

worden toegepast. Bij wooncomplexen waar per individuele woning geen geluidsluwe 

buitenruimte mogelijk is, een collectieve buitenruimte een toepasbaar alternatief. 

• Het is niet toegestaan dat een geluidgevoelig object aan meer dan één zijde met een dove gevel 

wordt uitgevoerd. 

• Positioneer slaapkamers (tenminste 1) zoveel als mogelijk aan de geluidsluwe zijde. 

• Voor de grote parkeervoorzieningen in het plan moete de geluidsbelasting worden onderzocht 

en afhankelijk van de resultaten moeten maatregelen worden afgewogen. 

 

Milieucontouren 

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel in 

de ruimtelijke ordening. In de publicatie wordt voor een aantal milieuaspecten per milieucategorie een 

indicatieve afstand aangegeven die aangehouden wordt voor de beoordeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Deze afstanden zijn van belang wanneer in de directe nabijheid van bedrijvigheid geluidsgevoelige 

bestemmingen zoals woningen worden gerealiseerd en vice versa. Door middel van nader onderzoek kan 

eventueel gemotiveerd afgeweken worden van de richtafstand uit de VNG-publicatie. 
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Ten opzichte van veehouderijen wordt in plaats daarvan gekeken of voldaan kan worden aan de agrarische 

wet- en regelgeving zoals de Wet geurhinder en veehouderijen en het Activiteitenbesluit. 

 

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing: 

• Voor delen van het plangebied gelden beperkingen als gevolg van bestaande agrarische bedrijven, 

hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van deze startnotitie; 

• In de planvorming wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande 

agrarische bedrijven; 

• Nieuwe woonbestemmingen boven de cumulatieve geurbelasting van 20 ouE/m³ zijn niet gewenst. 

Volgens de landelijk gehanteerde norm is sprake van een (redelijk) goed leefmilieu – beoordeeld op 

het aspect geur - als de cumulatieve geurbelasting lager dan 15 ouE/m³ is. Aangezien de 

zoeklocaties de overgang vormen van stedelijk bebouwde kom naar landelijk gebied zal middels een 

geurverordening de maximaal toelaatbare geurbelasting worden vastgesteld. Onderzoek moet 

verricht worden om het te verwachten woon- en leefklimaat in het plangebied vast te stellen; 

• Uitgangspunt is dat de (potentieel) hinder veroorzakende bestemmingen binnen de plangebieden 

worden opgeheven. Het gaat dan met name om Hulweg 59, 59A,  90 en de Lunaruiters; 

• Voor de agrarische bestemmingen op Klomperweg 99, Heuvelseweg 2 en Westzoom 29 wordt een 

hindercontour van 50 meter aangehouden vanaf de rand van het agrarisch bouwvlak; 

• Bij de uitbreiding van de Stroet in combinatie met de ontwikkeling van De Groene Hoek moet op het 

bedrijventerrein bij de toekenning van functies (milieucategorieën) rekening worden gehouden met te 

ontwikkelen gevoelige functies. Hier dient rekening gehouden te worden met inwaarts zoneren van 

het bedrijventerrein, waarbij de lagere milieucategorieën aan de rand mogelijk zijn en de hogere 

meer inwaarts. 

 

Water  

Hemel- en grondwaterbeleid 

Het gemeentelijke beleid qua water staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022, 

Verbindend water. Dit plan is een gezamenlijk product van Gemeente Ede en Waterschap Vallei en Veluwe. 

De belangrijkste gidsprincipes voor de omgang met water, die in het Gemeentelijk rioleringsplan worden 

beschreven zijn:  

• We streven naar een duurzame en gezonde stad 

• We blijven gebruikt water hygiënisch verantwoord verwerken 

• We houden schoon water schoon 

• We hanteren de trits ‘vasthouden, bergen en dan pas afvoeren van regenwater’ 

• We gebruiken regenwater waar het valt  

• We benutten de inrichting van de openbare ruimte 

• We gebruiken water om de herkenbaarheid van woonmilieus te versterken 

 

De uitgangspunten uit het gemeentelijk rioleringsplan en de wijze van omgaan met hemel- en grondwater 

zijn nader uitgewerkt in het document ‘hemel- en grondwaterbeleid’ van de gemeente Ede.  

 

Zo wordt het hemelwater bij voorkeur geïnfiltreerd in de ondergrond. Hierbij gelden de bergingseisen van de 

gemeente, en wordt er onderscheid gemaakt om welk type ontwikkeling het gaat. Als vuistregel kan 

gehanteerd worden dat circa 10% van het planoppervlak gereserveerd moet worden voor voorzieningen ten 

bate van de waterberging. 

 

Voor het grondwater geldt dat de grondwaterstand van nature langs de Veluweflank enorm kan fluctueren. 

Bovendien kan in deze zogenaamde 'grondwaterfluctuatiezone' in de toekomst ten gevolge van 

klimaatverandering een extra stijging van de grondwaterstand plaatsvinden, waar we bij nieuwe 

ontwikkelingen rekening mee moeten houden.  
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Bomen 

Bomen en groen spelen een belangrijke rol in een gezonde leefomgeving. In nieuwe situaties is het daarom 

belangrijk voldoende ruimte voor groen te reserveren om hieraan bij te dragen. Ede bestaat voor 90% uit 

groen. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan dit karakter. Om dit groene karakter te behouden heeft 

de gemeente Ede een overzicht van alle waardevolle en monumentale bomen in Ede, ook op particulier 

terrein. 

 

In 2013 is het bomenbeleidsplan vastgesteld. Uitgangspunt van het bomenbeleidsplan is de focus te leggen 

op de “belangrijke bomen”, het aanplanten van de juiste boom op de juiste plek en diversiteit aanbrengen in 

het bomenbestand om weerbaar te zijn tegen ziektes en plagen. Vanuit het bomenbeleidsplan zijn de regels 

voor het kappen van bomen aangepast en zijn de groenstructuren voor de kernen van de gemeente 

vastgesteld. Op de groenstructuurkaarten zijn de gebieden vastgelegd waar zich de groenstructuren 

bevinden en zijn de gebieden vastgelegd met belangrijk particulier groen. Dit zijn de gebieden waar het 

groene karakter gehandhaafd dient te worden. 

 

Om het groene karakter in stand te houden hecht de gemeente er belang aan dat bomen binnen projecten 

gecompenseerd worden zodat er niet ingeboet wordt op het areaal bomen en groen. Per half 2020 heeft de 

gemeente een Bomenfonds om dit te borgen. Het gemeentelijk Bomenfonds biedt de mogelijkheid om 

bomen die niet gecompenseerd kunnen worden als ‘geld op de bank te zetten’, zodat de mogelijkheid 

bestaat om de financiële middelen van de bomen op een later moment is in te zetten voor de aanplant van 

bomen op een andere locatie. 

 

Groen 

Op 14 juli 2020 heeft de gemeenteraad het groenbeleidsplan over het groenblauwe raamwerk vastgesteld. 

Doel van het robuuste groenblauwe raamwerk is om de toekomstbestendige groenblauwe koers te bepalen 

voor de komende tien jaar. Het raamwerk geeft vier speerpunten: kwaliteit en identiteit, klimaat en water, 

ecologie en biodiversiteit, gezonde leefomgeving. Basis zijn de kernkwaliteiten van het cultuurhistorische en 

natuurlijk landschap en het netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen. Het raamwerk is 

herkenbaar op verschillende schaalniveaus. De landschappen van de Veluwe en de Vallei met het 

waardevolle overgangslandschap van de Flank vormen de basis van het robuuste groenblauwe raamwerk. 

Het benut de eigenheid en identiteit van de verschillende Edese landschappen, en specifiek de Flank met 

het karakteristieke reliëf, de hoge Veluwerand en de overgang naar de lager gelegen Vallei. Versterking van 

de eigenheid en identiteit draagt bij aan het realiseren van de ambities ten aanzien van cultuurhistorie, 

klimaat, ecologie en gezonde leefomgeving. 

 

Het gemeentelijk beleid is gericht op het behouden en versterken van het structureel groen en blauwe 

raamwerk. Dit is in kaart gebracht op de groenstructuurkaarten (bijlage 5). Een deel van het openbare groen 

is dusdanig van karakter of omvang, dat het als structureel groen is aan te merken. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om parken en plantsoenen en bestaande open verbindingen die nu zijn aangegeven als groene 

inprikkers. 

 

Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

De Cultuurhistorische Waardenkaart (bijlage 6) vormt de basis voor de cultuurhistorische inbreng bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen en projecten. De Cultuurhistorische Waardenkaart betreft een uitwerking 

van het gemeentelijke erfgoed- en archeologiebeleid. Het is een integraal ruimtelijk beleidskader waarin alle 

aardkundige, archeologische, cultuurlandschappelijke en historisch (steden-)bouwkundige sporen bijeen zijn 

gebracht en integraal zijn gewogen. Het plangebied valt binnen Cultuurhistorisch Waardevolle Zone 2 van de 

Cultuurhistorische Waardenkaart, waarvoor de volgende beleidsstrategie van toepassing is: 

 

“De historische situatie in deze gebieden is nog redelijk gaaf en er is sprake van waarde op regionaal niveau. 

Er is een hoge mate van zeggingskracht. Interventies kunnen aangegrepen worden om cultuurhistorische 
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waarden, daar waar mogelijk en nodig, verder te versterken. Een historisch-ruimtelijke analyse is hierbij 

gewenst.” 

  

Dit betekent concreet voor het plangebied Westzoom, dat cultuurhistorisch waardevolle elementen en 

structuren1 als wegen, waterlopen, historische kavelgrenzen, groenstructuren en oude erflocaties zoveel 

mogelijk gerespecteerd en/of ingepast dienen te worden in het stedenbouwkundig plan. Waar mogelijk kunnen 

historische structuren hersteld of versterkt worden. In het stedenbouwkundig plan dient in het bijzonder 

aandacht besteed te worden aan de historisch-ruimtelijke dragers van het gebied: de Postweg, de Luntersche 

Beek en Klomperweg/Hulweg. Ook het verkavelingspatroon en ruimtelijke karakteristieken van de aanwezige 

landschapstypen (vochtige kampontginningen en regelmatig ingedeelde broeken) kunnen als inspiratiebron 

voor de nieuwe ruimtelijke inrichting van de Westzoom opgepakt worden, zodat het prestedelijk landschap in 

de stedenbouwkundige structuur van de uitbreidingswijk herkenbaar blijft. 

 

Archeologie 

In bijlage 7 is het gehele plangebied Westzoom te zien, zoals weergegeven op de Cultuurhistorische 

Waardenkaart, kaartbijlage archeologie (2013).  

Aan het uiterste noordelijke deel van het plangebied is een lage archeologische verwachting toegekend. 

Voor het overgrote deel van het plangebied geldt een (middel)hoge archeologische verwachting.  

In en direct rondom het plangebied zijn geen archeologische monumenten of Terreinen van Archeologische 

Waarde bekend. Onderzoeken in het gebied hebben wel plaatsgevonden (nader beschreven onder 

specifieke uitgangspunten per deelgebied). Bij de aanleg van de rondweg heeft eveneens archeologisch 

onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn enkele middeleeuwse vondsten en vuursteenfragmenten 

aangetroffen.  

 

De archeologische verwachting dient getoetst te worden door middel van een inventariserend veldonderzoek 

in de vorm van een verkennend booronderzoek. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een 

gekwalificeerd archeologisch bedrijf conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie; de archeologische 

onderzoeksrapportage(s) moet(en) ter toetsing aan de gemeentelijk archeoloog worden voorgelegd. 

 

Doel van het onderzoek is de aanwezigheid van (behoudenswaardige) archeologische resten in het 

plangebied uit te sluiten. Indien sprake is van archeologische resten moet (eventueel d.m.v. 

vervolgonderzoek) duidelijk worden waar deze zich bevinden en wat de archeologische waarde van deze 

resten is. De uitkomsten van het onderzoek dienen in het bestemmingsplan te worden verwerkt voorafgaand 

aan vaststelling van het plan. 

 

Alleen wanneer voldoende archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden (t/m waarderende fase) kan een 

goede ruimtelijke belangenafweging worden gemaakt, met andere woorden, dan pas kan worden bepaald of 

de bestemming (mogelijk onder voorwaarden) uitvoerbaar is en verenigbaar met eventueel aangetroffen 

archeologische waarden, opdat een bescherming van archeologische waarden ter plekke (in situ) haalbaar 

is. 

 

Bodem 

De bodem van een aantal deelgebieden van het ontwikkelingsgebied is specifiek verdacht voor asbest.  Bij 

aanvang van de planvorming van de deelgebieden dienen bodemonderzoeken uitgezet te worden om vast te 

stellen of daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is en of mogelijk nog bodemsanering moet 

plaatsvinden om bodem geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. Bij als woongebieden uit te geven 

percelen is het wenselijk dat deze 'asbest-vrij' zijn, met name als terreinen worden uitgegeven aan 

particulieren als tuin of moestuin of bij ander bodemgevoelig gebruik zoals kinderspeelplaatsen.  

 

Stikstof 

 
1 De cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren zijn opgenomen op de deelkaart ‘ Cultuurlandschappen, 

landschapselementen en immaterieel erfgoed’ van de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede (2021) 
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In deze fase van de planvorming is het nog niet nodig om onderzoek te doen naar de stikstofdepositie 

veroorzaakt door de beoogde ontwikkelingen. Stikstofdepositieonderzoek dient uitgevoerd te worden in het 

kader van de bestemmingsplanprocedure en/of de Wabo-procedure (omgevingsvergunning). 

 

Energietransitie en circulair bouwen 

Om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering tegen te gaan, wil de gemeente Ede in 2050 een 

energie neutrale gemeente zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Nationale Klimaatakkoord, Ede wil 

de uitstoot van CO2 tegengaan en voor haar energiegebruik onafhankelijk zijn van fossiele energie. 

Verlaging van de uitstoot van CO2 door besparing en het vervangen van fossiele energie door duurzame 

energie zijn complexe en meerjarige opgaven, waar in Ede heel veel verschillende partijen betrokken zijn.  

 

Hoe Ede energieneutraal kan worden dat te bereiken is in 2018 vastgelegd in de Routekaart Ede 

Energieneutraal 2050,  

 

Voor 2050 is het doel dat binnen de gemeentegrenzen net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als dat 

we gebruiken. Om dit te bereiken wordt ingezet op 3 sporen:  

• Verminderen energiegebruik  

• Gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit (door zon-pv en wind), duurzame warmte en 

duurzaam gas. 

• Duurzame opwek van wind en zonne-energie op eigen grondgebied levert een belangrijke bijdrage 

aan de benodigde duurzame energie.  

 

De transitie naar CO2-uitstoot vrij en duurzaam energiegebruik wordt voor een deel bepaald door wet- en 

regelgeving van het Rijk. De gemeente en toekomstige ontwikkelaars/bouwers/eigenaren en de 

netwerkbeheerder hebben veel invloed op de manier waarop de energietransitie doelstelling voor 2050 vorm 

wordt gegeven. De duurzame energietransitie vraagt om een integrale benadering van gebiedsontwikkeling. 

Ontwerpkeuzes en maatregelen kunnen op die manier ruimtelijk goed worden ingepast en het ruimtegebruik 

kan zo worden beperkt, Op wijk-, buurt en gebouwniveau zijn de volgende ontwerpopgaven aan de orde:  

• Laag energiegebruik voor verwarming en ventilatie van gebouwen 

• Beperken toepassen fossiele energie  

• Toepassing duurzame energie in de gebouwde omgeving  

• Voorkomen van oververhitting  

• Lokaal opwekken van duurzame elektriciteit door middel van zonnepanelen 

• Toepassing omgevingswarmte, bodemwarmte of andere duurzame energiebronnen 

• Toekomstvaste ontwerpkeuzes die energieneutraliteit mogelijk maken. 

• Toekomstvast energienetwerk voor vraag naar energie, opwek van energie en opslag van energie 

• Betaalbaarheid voor de toekomstige bewoner 

• Inpassen laadinfrastructuur voor elektrisch auto’s. 

 

Bij de stedenbouwkundige uitwerking en gronduitgifte voor (woning)bouw moeten bovenstaande aspecten 

op verschillende schaalniveaus van het planproces worden meegenomen. Daarbij moet worden afgestemd 

met andere aspecten, waaronder natuurinclusief bouwen, klimaatadaptie en verduurzaming mobiliteit. 

Mobiliteit zal zich in korte tijd ontwikkelen richting elektrisch. Ruimte en infra voor opladen moeten zowel op 

eigen terrein als in de openbare ruimte aanwezig zijn. Een mogelijkheid hierbij is dat de laadpalen infra 

onderdeel wordt van een Smart-Grid.   

 

Wat betreft materiaalgebruik is ‘circulariteit’ een duurzaamheidspeerpunt binnen de gemeente Ede. 

Daarnaast stelt het Rijk onder andere via het bouwbesluit eisen aan circulair bouwen. Om het gebruik van 

natuurlijke grondstoffen te beperken moeten in verschillende fases van ontwerp tot en met realisatie slimme 

keuzes worden gemaakt. Dit doet zich voor bij inrichting van de openbare ruimte en realisatie van de 

bovengrondse en ondergrondse infrastructuur maar ook bij ontwerp en realisatie van gebouwen. Het is een 
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opgave die voor gemeente en andere bouwpartners op verschillende schaalniveaus moet worden 

uitgewerkt. Er is een grote mate van overlap met andere thema’s.  

 

Klimaatadaptatie 

Ook op het gebied van klimaatadaptatie streeft de gemeente Ede doelen na. Dit betekent onder meer dat in 

de openbare ruimte en bebouwing gestreefd wordt naar het minimaliseren van verharding en het waar 

mogelijk toepassen van beplanting (ook tegen gevels en op daken). Regenwater wordt afgekoppeld. 

 

Volkstuinen 

Bij vaststelling van de Startnotitie is er nog geen beleidsnotitie volkstuinen. Gelet op de doelstellingen van 

het programma Food en de ambities van de Omgevingsvisie Ede 2040 over het belang van een gezonde 

voedselomgeving kan wel worden gesteld dat het bieden van ruimte voor volkstuinen goed past binnen deze 

ambities. De koers voor de Westzoom is evenwel gericht op de ontwikkeling van woningbouw en geldt ook 

voor de locatie de Tuinen. Met het oog op de grote woningbouwopgave voor Lunteren en het streven naar 

compacte groei in de nabijheid van voorzieningen is het van belang dat hier prioriteit wordt gegeven aan 

woningbouw. Voor de volkstuinen zal bij ontwikkeling van de betreffende locatie dan eventueel elders een 

plek gezocht moeten worden.  
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6 Specifieke uitgangspunten per deelgebied  

 

In dit hoofdstuk worden per deelgebied nog specifieke uitgangspunten benoemd in aanvulling op de 
uitgangspunten uit voorgaande hoofdstukken.   
 
De Heuvel 

• Waar de bestaande groenstructuur het toelaat is langs de noordzijde van de Hulweg, tussen Marskamp 

en Westzoom gelegen ter hoogte van Hulweg 90 tot Hulweg 92a, verdichting denkbaar met individuele 

woningen op ruime percelen; 

• Bestaande boerderij en eikengaarde (Hulweg nr. 55) krijgen als cultuurhistorisch ensemble een plek als 

verbijzondering binnen het stedenbouwkundig plan; 

• De ruimtelijke structuur van het driehoek perceel langs de Hulweg/Heuvelseweg, dat ontstaan is door de 

aanleg van de ringweg Westzoom, dient behouden te blijven (wegenpatroon, wegprofiel, waardevolle 

bomen, singelbeplanting, etc.). Het toevoegen van bebouwing is niet ondenkbaar, maar vraagt om 

aandacht voor de bestaande en te behouden ruimtelijke elementen. Door naast eventuele (compacte) 

bebouwing deze driehoek vooral ook te benutten voor de toch al benodigde ruimte voor groen, spelen en 

waterberging kan deze karakteristiek zoveel mogelijk worden behouden. 

• De historische waarden van de bestaande boerderijkavel (Hulweg nr. 59/59a) worden ingepast; 

• Net ten noorden van de Hulweg ligt een steilrand, die het restant vormt van de enkwal rondom het 

aaneengesloten akkercomplex tussen de Klomperweg en Hulweg.2 Het profiel van de wal en de daarop 

aanwezige historische beplantingsstructuur dienen behouden te blijven en waar mogelijk beleefbaar 

gemaakt te worden.   

• Eenheid in erfafscheidingen/hagen.  Het groene karakter in tuinen en erfafscheidingen wordt versterkt, 

passend bij het huidige karakter en geldende landschapstype (heide- en broekontginningslandschap); 

• De locatie leent zich voor een alternatieve inrichting bijvoorbeeld boerenerf, met name ter hoogte van 

bestaande bouwperceel; 

• Inpassing van de faunapassage gelegen in dit deelgebied zodat deze ecologisch functioneel blijft; 

• Voor de ontsluiting zijn, er afhankelijk van de omvang van het plangebied, drie opties:  

o Een ontsluiting op de Westzoom in combinatie met de fietsoversteek Heuvelseweg. In dit geval dient 

de kruising te worden aangepast met specifiek aandacht voor het uitzicht in verband met ligging in 

de bocht;  

o Een ontsluiting gecombineerd met de ontsluiting van het Hoefje op de Westzoom. Voor de kruising 

op de Westzoom is er geen aanpassing nodig, maar bezien moet worden of aansluiting langs de 

bestaande woningen van het Hoefje ingepast kan worden waarbij tevens rekening wordt gehouden 

met de inpassing van de fietsroute langs de Westzoom;  

o Ontsluiten via de Hulweg/Marskamp. Dit is afhankelijk van de omvang van het plangebied en effect 

op de verblijfskwaliteit van het achterliggende gebied. 

• In alle gevallen geldt dat dat er bij de ontwikkeling van de driehoek tussen Hulweg en Heuvelsepad 

aandacht moet zijn voor het uitzicht van de bestaande oversteek over de Westzoom ter hoogte van het 

Heuvelsepad gezien de ligging in de binnenbocht; 

• Er wordt een doorgaande fietsroute langs de Westzoom aansluitend op enerzijds het fietspad langs de 

Hulakker en anderzijds de wegstructuur van het Hoefje gerealiseerd; 

• De inpassing van De Heuvel houdt rekening met de bestaande hoofdfietsroute via de Heuvelseweg; 

• Behoud en versterking van het profiel van de historische wegen Hulweg en Heuvelseweg, inclusief 

begeleidende greppels en beplantingen; 

 

Zandscheer 

• In de groene inprikker liggen restanten van een veedrift die leidde naar de brink van Lunteren, inclusief 

een tussenliggende akker die ten oosten van het Zandscheerpad ligt. Deze historisch-ruimtelijke 

structuur vormt een wezenlijk relict van het agrarisch verleden van het dorp. Vanuit cultuurhistorie is 

 
2 De zone tussen deze enkwal en de Hulweg vormde van oudsher een open ruimte, waarover het vee vanuit het Luntersche Veld 

richting de dorpskern van Lunteren werd geleid. Mogelijk werd het vee ook gestald op deze verbrede weg (brink). 
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behoud en versterking van deze cultuurhistorisch waardevolle structuur een randvoorwaarde. Nader 

onderzoek naar de ligging, inrichting en karakteristieken is noodzakelijk; 

• De historisch-ruimtelijke inrichting van dit deelgebied (wegenpatroon, verkavelingspatroon, wallen, 

greppels en groenstructuren) is nog in belangrijke mate aanwezig en dient als onderlegger voor de 

stedenbouwkundige opzet van dit gebied opgepakt te worden; 

• Op het meest westelijke deel van de locatie staan nog oude schuren als overblijfsel van een boerenerf. 

Dit deel van de locatie vormt een bijzonder onderdeel van de groene wig door de herkenbaarheid van 

het oude kerkepad (vóór 1850) dat hier liep en nog steeds zichtbaar en beleefbaar is. Hier dient ingezet 

te worden op een bijzondere invulling van een alzijdig woongebouw in een ruime groene setting. Hierbij 

kan ook gedacht worden aan een woonzorgfunctie, wellicht gekoppeld aan een kleine dierenweide etc.;   

• Ten oosten van kadastraal perceel 2950 is een meer reguliere verkaveling denkbaar; 

• De invulling van de groene wig laten inspireren door het oorspronkelijke landschap (zie historische 

kaarten); 

• Waterberging en spelen zo veel mogelijk concentreren in de groene wig; mits het geen afbreuk doet aan 

de ecologische functionaliteit; 

• Het realiseren van een ruimtelijke koppeling met deelgebied De Tuinen; 

• In eerste instantie inzetten op gezamenlijk ontsluiting met De tuinen op de Westzoom. Dit conform de 

randvoorwaarden onder 3.4;  

• Realiseren van een doorgaande fietsroute langs de Westzoom aansluitend op enerzijds de 

wegenstructuur van het Hoefje en anderzijds het plangebied van de Tuinen; 

• Binnen de plangebieden Zandscheer/Tuinen/Hoefje dient rekening te houden gehouden met de  

inpassing van de secundaire fietsroute tussen de Honskamperweg (richting centrum) en de Westzoom 

met een toekomstige uitbreiding naar de Kleine Goorsteeg. Dit kan zowel via vrijliggende 

fietsinfrastructuur (zie richtlijnen) als gecombineerd met de bestaande wegenstructuur ingepast worden;  

• De Wuitekampweg is als fietsroute alleen nog nodig voor de ontsluiting van de camping De Wuitekamp 

naar het centrum. Als de ontsluiting van de camping in de toekomst via de kruising Zandscheer/De 

Tuinen en zo naar het centrum kunnen fietsen is de Wuitekampweg niet meer nodig als fietsroute; 

 

De Tuinen 

• Ter hoogte van dit deelgebied is nu sprake van een dichte begroeiing langs de Westzoom. Onderzocht 

zal moeten worden in hoeverre deze begroeiing weggehaald kan worden of juist zoveel mogelijk 

ingepast moet worden. Het groen heeft op dit moment een belangrijke ecologische waarde o.a. als 

groene geleiding naar de faunapassage aan de oostzijde van de Wuitekampweg. Deze faunapassages 

zal ecologische functioneel moeten blijven met begeleidende begroeiing. Tegelijkertijd speelt hier de 

opgave om een fietsroute langs de Westzoom in te passen en de bebouwing een gezicht te geven 

richting de Westzoom ter versterking van de bebouwde-kom-uitstraling en interactie tussen bebouwing 

en Westzoom. Voor deze specifieke plek is daarom een nadere studie met alternatieve oplossingen 

vereist, zodat een goede afweging gemaakt kan worden; 

• Ter versterking van de bebouwde-kom-uitstraling is meer zichtbaarheid en interactie tussen bebouwing 

en Westzoom wenselijk;  

• Langs de westkant van de Wuitekampweg dient ruimte te zijn voor een nieuwe groenstructuur (bomen 

en ondergroei langs de weg). De  ondergroei dient als geleiding richting faunapassage; 

• Nieuwe bebouwing ten oosten van de Wuitekampweg dient aan te sluiten op het huidige 

bebouwingskarakter dat bestaat uit individuele woningen van één laag met kap op ruime percelen; 

• Nieuwe bebouwing langs de Honskamperweg dient eveneens aan te sluiten bij het karakter van de 

bestaande bebouwing langs de weg, dat wil zeggen een vrijstaande of dubbele woning van één laag met 

kap op een ruim perceel; 

• Het realiseren van een ruimtelijke koppeling met deelgebied De Zandscheer. De invulling van de Tuinen 

sluit aan bij de invulling van de Zandscheer oost;  

• Zie voor ontsluiting en fietsroute de uitgangspunten onder ‘Zandscheer’;  

• Realiseren van een doorgaande fietsroute langs de Westzoom aansluitend op enerzijds de fietsroute 

langs de Zandscheer en de Wuitekampweg. Voor de inpassing van de fietsroute langs de Westzoom is 
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het van essentieel belang te weten hoe de inrichting van de Westzoom er ten oosten van de 

Wuitekampweg uit komt te zien. Ontwikkeling van de Tuinen dient daarom samen te lopen met het 

maken van een schetsontwerp voor dit deel van de Westzoom inclusief kruising Edeseweg-Westzoom 

en fietsroute tussen Edeseweg en Wuitekampweg; 

• Langs de zuidzijde van de Honskamperweg liggen de restanten van beplante engwal. Profiel, reliëf en 

beplantingsstructuur dienen behouden te worden; 

• Langs de westzijde en aan de zuidzijde van het plangebied ligt een oude houtsingel, die begin 19de eeuw 

al op kaarten wordt aangeduid. Behoud van deze historische beplantingsstructuur is noodzakelijk; 

• Het historisch verkavelingspatroon (noord-zuid gericht) is nog in belangrijke mate aanwezig en dient als 

onderlegger voor de stedenbouwkundige opzet van het buurtje opgepakt te worden. 

 

Klomperweg 

• Langs de Westzoom is sprake van een boomwal die is aangelegd bij de realisering van de Westzoom. 

Het is wenselijk te onderzoeken of deze wal weggehaald kan worden of juist zoveel mogelijk ingepast 

moet worden. De wal heeft op dit moment een belangrijke ecologische waarde voor Lunteren. 

Tegelijkertijd speelt op deze aansluiting met de Klomperweg de noodzaak om hier een nieuwe 

kruispuntoplossing in te passen, het uitzicht te verbeteren, het wegprofiel van de Klomperweg aan te 

passen en de opgave een fietsroute aan de binnenzijde van de Westzoom in te passen. Dit zal hoe dan 

ook meer ruimte gaan vragen. Ook speelt hier de wens om de bebouwing een gezicht te geven richting 

de Westzoom ter versterking van de bebouwde-kom-uitstraling en interactie tussen bebouwing en 

Westzoom. Voor deze specifieke plek is daarom een nadere studie met alternatieve oplossingen vereist, 

zodat een goede afweging gemaakt kan worden; 

• Ook ter versterking van de bebouwde-kom-uitstraling is meer zichtbaarheid en interactie tussen 

bebouwing en Westzoom wenselijk;  

• Langs de Klomperweg is enige verdichting denkbaar binnen het bestaande lint. Als ‘groen/rode’ 

verbinding van buitengebied naar dorpskern heeft de Klomperweg een bijzondere betekenis. Nieuwe 

bebouwing dient aan te sluiten bij het individuele karakter van de bestaande lintbebouwing met 

vrijstaande woningen op royale percelen op ruime afstand van de weg en aandacht voor groene 

voorterreinen/-tuinen (erfafscheiding, solitaire bomen, etc).  

• Bijzonder aandachtspunt is de inpassing van de bestaande woning op Klomperweg nr. 95. Uitgaan van 

sloop of zorgvuldige inpassing in de nieuwe structuur met een passende oriëntatie;  

• Achter de lintbebouwing is ruimte voor een nieuwe, compactere bebouwing in een heldere structuur; 

• Dit deelgebied dient als één geheel te worden ontworpen;  

• Aansluitingen creëren voor langzaam verkeer met de Hulakker; 

• Bijzondere aandacht voor inpassing bestaande solitaire bomen; 

• Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met het ruimtebeslag van een nieuwe 

kruispuntoplossing (bij voorkeur een rotonde) en inrichting van het westelijke deel van de Klomperweg 

als 50 km/u-inprikker met fietsstroken/fietspaden en voetpad; 

• Ontsluiting via de Klomperweg is mogelijk ter hoogte of ten oosten van de aansluiting Haverkamp. 

Toevoegen van extra particuliere inritten is ook alleen ten oosten van deze aansluiting mogelijk; 

 

Groene Hoek 

Voor deze locatie geldt een hoge geluidsbelasting en een lastige uitgangssituatie voor een goede ontsluiting. 

Er zal daarom eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden om hier daadwerkelijk 

woningbouw te kunnen ontwikkelen. Voorwaarde daarbij is dat er geen geluidsscherm of -wal wordt 

gerealiseerd langs de Westzoom. Een geluidsscherm gaat ten koste van de inpassing van de Westzoom, de 

uitstraling en landschappelijke identiteit van het dorp en de woonkwaliteit achter het scherm. Dit kan 

betekenen dat niet kan worden voldaan aan de randvoorwaarden geluid zie paragraaf 3.5 en woningbouw 

niet mogelijk is. 

Indien uit onderzoek blijkt dat ontwikkeling voor woningbouw mogelijk is gelden de volgende uitgangspunten: 

• Aaneengesloten dorpse bebouwing langs de Westzoom; 
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• Ter hoogte van de groene wig is lossere bebouwing denkbaar. Deze bebouwing is ook nadrukkelijk 

georiënteerd op het groen; 

• Onderzoeken of de calamiteitenroute van de Haverkamp ook via de nieuwe aansluiting op de Westzoom 

kan lopen i.v.m. zo min mogelijk doorsnijding van deze groene wig/park;  

• Inpassing bestaande knotbomen langs de Westzoom (identiteit van dit specifieke gebied in relatie tot het 

landschapstype); 

• Gezien de beperkte omvang van deze ontwikkeling lijkt het mogelijk de Groene hoek via het 

achterliggende woongebied (Hindelaan) te ontsluiten;  

o Als dit niet mogelijk is dan kan ontsluiting op de Westzoom plaatsvinden, mits deze wordt 

gecombineerd met de fietsoversteek ter hoogte van de Lunterse Beek. In dat geval is het 

wenselijk deze noordelijker te realiseren zodat de koppeling met het woongebied helder is. 

Koppeling van deze nieuwe auto-ontsluiting met de ontsluiting van de Haverkamp is niet 

wenselijk i.v.m. de smalle doorgang vanaf het parkeerterrein Haverkamp naar de 

woonstraten en de kans op aantrekken extra verkeer door de Haverkamp;  

• Inpassing van de faunapassage gelegen langs de Lunterse beek in dit deelgebied zodat deze ecologisch 

functioneel blijft; 

• Aan de zuidzijde van het plangebied loopt van oudsher de Lunters`w223e Beek. Behoud van deze 

historische waterloop is noodzakelijk. Bij het treffen van voorzieningen ten behoeve van de 

wateropvang- en afvoer zou deze historische waterloop ten dele hersteld kunnen worden. Bij voorkeur 

wordt een groene zone langs de beek ingericht, waarbij deze zone in stedenbouwkundig opzicht de 

functie als groene wig/groene vinger in het woonbuurtje krijgt. 

 

Hulakker 

De ontwikkeling van deelgebied de Hulakker is al in volle gang. Voor dit gebied is inmiddels een 

ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. De specifieke uitgangspunten die voor dit deelgebied zijn gehanteerd 

zijn de volgende:  

• Kenmerkend voor het gebied zijn de bestaande houtsingels. Deze hebben zowel landschappelijk, 

ecologische als cultuurhistorische waarde. Deze houtsingels worden ingepast;  

• Vanaf de Westzoom wordt een groene wig het plangebied in gecreëerd. Deze wig loopt door als groene 

long richting begraafplaats en vormt een zichtlijn naar de oude dorpskern: 

• De bestaande houtsingels en de nieuwe groenstructuur vormen het ruimtelijke kader voor de 

verkaveling. Hierbinnen worden woonvelden ontwikkeld; 

• Er komt één centrale ontsluiting vanaf de Klomperweg; 

• Voor langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk aangesloten op de omliggende wegen; 

• De manege van de Lunaruiters wordt ingepast (fase 1). In fase 2 kan deze locatie ontwikkeld worden ten 

behoeve van een woonveld. 

• In de in 2021 vastgestelde ‘Beleidsregel prijsgrenzen, prijscategorieën en uitgangspunten 

woningbouwprogrammering gemeente Ede 2021’ zijn programmeringseisen voor plannen met 10 of 

meer woningen bepaald. Hierin is nadrukkelijk veel focus gelegd op het betaalbare segment (50%). Het 

plan Hulakker voldoet ruimschoots aan dit uitgangspunt. Daarnaast is de verwachting dat 13% van de 

woningen, gelet op de huidige marktomstandigheden, in de bereikbare koop wordt gerealiseerd. 

Hiermee wordt niet voldaan aan de 20% zoals opgenomen in de huidige beleidsnotitie. Dit wordt 

gerechtvaardigd doordat dit project een lange geschiedenis en aanlooptijd kent. Er is vanaf het begin 

van het project vooral bij de stedenbouwkundige uitwerking aangestuurd op het realiseren van woningen 

in het betaalbare segment en is de eis van de bereikbaarheidsklasse niet als voorwaarde gesteld. Deze 

bereikbaarheidsklasse was ook destijds geen onderdeel van de toenmalige beleidsnotitie. 

 

Specifieke uitgangspunten voor de weg Westzoom  

Voor Westzoom zelf worden afzonderlijk uitgangspunten geformuleerd. Het gaat hierbij o.a. om de inrichting 

van het profiel, bomen, verlichting, etc.  
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7.  Proces, planning en strategie 

Om te komen tot ontwikkeling van de Westzoom is samenwerking tussen de verschillende grondeigenaren, 

betrokken ontwikkelaars en andere belanghebbenden noodzakelijk. Deze Startnotitie Westzoom Lunteren 

geeft de kaders weer. De uitwerking vindt plaats in processen die op voorhand niet gedetailleerd 

weergegeven kunnen worden. Elke uitwerking is maatwerk. Dit hoofdstuk focust zich daarom op de 

hoofdlijnen van deze processen. 

 

 

7.1 Proces uitwerking (deel)gebieden en kostenverhaal 

Binnen het onderzoeksgebied zijn verschillende partijen eigenaar van mogelijk te ontwikkelen gronden. De 

gemeente wil deze eigenaren uitdagen om gezamenlijk tot integrale planontwikkeling te komen. Om tot 

ontwikkeling te komen zullen grondeigenaren tot een samenwerking moeten komen. 

 

In het verleden (Zandscheer Oost) is echter wel gebleken dat het bijzonder lastig is om met alle eigenaren 

overeenstemming te krijgen over de ontwikkeling van alle woningbouw onderzoeksgebieden. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt doordat er een onderscheid is tussen gebieden waarop door wijziging van functie/ 

bestemming sprake is van een waardevermeerdering en gebieden, bijvoorbeeld bestemd voor groen of 

infrastructuur waar geen waarde-creatie door de wijziging van de functie plaats vindt. Uitgangspunt zou 

moeten zijn dat alle gronden ingebracht worden en naar rato de kosten en opbrengsten worden verdeeld onder 

de grondeigenaren. Alleen dan lijkt de gewenste en noodzakelijke integrale planvorming tot stand te kunnen 

komen.  

 

De gemeente gaat ervan uit dat de kosten die de gemeente moet maken om het gebied te ontwikkelen door 

de ontwikkelende partijen worden gedragen voor zover de kosten worden veroorzaakt door de ontwikkeling 

van nieuwe woongebieden of hiermee samenhangen. 

 

Voor de bepaling van de kosten welke moeten worden verhaald en de kostendragers kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen de ontwikkelingen in: 

1 Zuidelijke deel van het plangebied, bestaande uit de nog te ontwikkelen delen voor de locatie 

Lunaruiters, de Heuvel, Zandscheer Oost en de Tuinen en; 

2 Noordelijke deel van het plangebied, bestaande uit de Postweg, de Groene Hoek en de Klomperweg. 

 

Voor de door de gemeente te maken kosten die samenhangen met het realiseren van de verschillende 

deelgebieden zal het verhalen van de kosten moeten worden verzekerd. De kosten die door de gemeente 

worden gemaakt in die plangebieden worden naar rato toegerekend aan de te ontwikkelen woningen. In 

eerste instantie wordt getracht afspraken over de ontwikkeling en het verhaal van kosten in anterieure 

overeenkomsten te borgen of de plankosten te verdisconteren in de grondprijs indien de gemeente eigenaar 

is. Hierin worden afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van stedenbouwkundigplan en planologische 

procedure, en de bijdrage in de kosten. Bij overeenstemming kan de ontwikkeling van het betreffende 

deelgebied planologisch mogelijk worden gemaakt. 

 

Proces Westzoom en fietsroute 

De aanpassingen in de weg Westzoom en de ontwikkeling van de hoofdfietsroute vormen een 

gebiedsoverstijgend project en kunnen niet alleen binnen de afzonderlijke deelgebieden worden opgelost. 

Ook de ecologische waarden en opgaven langs de Westzoom spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij is 

het wenselijk dat met name de fietsroute niet volledig afhankelijk is van de ontwikkelingssnelheid van de 

afzonderlijke deelgebieden. Dit zou een parallel lopend project kunnen zijn. Om hier grip op te krijgen en te 

houden zou het ervoor pleiten om als gemeente één plan te maken voor het gehele plangebied van de 

Westzoom. Knelpunt voor de fietsroute en kruisingsvlakken vormen o.a. de bestaande boom/geluidswallen 

langs de Westzoom en ook eigendomssituaties buiten het plangebied.  
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Daarnaast zal bepaald moeten worden hoe de Westzoom zelf aangepakt kan worden en hoe we dat willen 

organiseren. Het gaat dan niet alleen om de kruisingen, maar ook om de inpassing van de weg zelf. Denk 

aan het planten van bomen langs de weg. Hoe en welke verlichting wordt toegepast etc. 

Belangrijk aandachtspunt is hier ook de financiering. Voor dit deel en andere verkeerskundige vraagstukken 

op en rond de Westzoom moeten nog financiële middelen gevonden worden. 

 

Andere functies 

De NvU 2011 ging in hoofdzaak uit van woningbouw. Dat is ook de insteek voor deze Startnotitie. Het is 

echter wenselijk om nader te onderzoeken of er binnen het totale plangebied ook behoefte is aan 

bijvoorbeeld maatschappelijke functies zoals een school of een zorgvoorziening. In de nota van 2011 werd 

o.a. de mogelijkheid voor een school geopperd. Ruimte en behoefte voor andere functies vraagt nader 

onderzoek in de uitwerking van de (deel)gebieden.  

 

 

7.2 Fasering en planning 

De planning voor de uitwerking is voor een belangrijk deel afhankelijk van de (samenwerking tussen de) 

betrokken partijen. Niet alle (deel)gebieden kunnen tegelijkertijd tot ontwikkeling gebracht worden terwijl wel 

een integrale planvorming gewenst is. Het is gewenst om de (deel)gebieden in samenhang te bekijken en tot 

een nadere fasering voor de uitvoering te komen. Bij de uitwerking en realisatie moet rekening gehouden 

worden met onder andere de samenhang in het gebied, de planologisch-juridische samenhang en met het 

aantal uit te geven woningen per periode.  

 

 

7.3 Strategie 

Deze Startnotitie is niet alleen een weergave van de ambities en uitgangspunten voor de Westzoom in 

Lunteren. Het is met name ook een uitnodiging voor grondeigenaren en ontwikkelaars om samen tot een 

strategische, gedragen en integrale planvorming te komen voor de benoemde gebieden waarbij de volgende 

doelstellingen worden gehanteerd:  

• een samenhangend stedenbouwkundig plan; 

• voldoende sociale woningbouw; 

• een duurzaam verankerde groenstructuur; 

• een deelgebied overstijgende ontsluitingsstructuur. 

 

Om te komen tot een integrale uitwerking met een faciliterende rol voor de gemeente heeft het de voorkeur 

dat grondeigenaren/ontwikkelaars samen een integraal stedenbouwkundig plan uitwerken voor de totale 

Westzoom op basis van de Startnotitie Westzoom Lunteren 2021. Binnen dat integrale plan en deze kaders 

kunnen dan vervolgens deelgebieden ontwikkeld worden. Doordat de initiatiefnemers zich verenigen kunnen 

ervaringsdeskundigen de grondeigenaren met weinig of zonder ervaring meenemen om tot planvorming te 

komen. Daarnaast verloopt de communicatie richting de gemeente overzichtelijk indien een aantal 

afgevaardigden worden aangewezen. Ten aanzien van de verdeelsleutel van de opbrengsten en kosten 

dient of een fonds te worden opgezet of een verdeelsleutel door de initiatiefnemers te worden aangedragen. 

 

De gemeente Ede nodigt de partijen die het verschil kunnen maken in de Westzoom uit om in gesprek te 

gaan, om de samenwerking te zoeken en met elkaar tot planvorming te komen die recht doet aan alle 

kwaliteiten die Lunteren bezit en die het waard zijn om verder ontwikkeld te worden.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Kaart Westzoom 
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Bijlage 2  Definities Beleidsregel prijsgrenzen, prijscategorieën en uitgangpunten 
woningbouwprogrammering gemeente Ede 2021 

Artikel 1. Definities 

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

Nieuwe categorie 
 

Nieuwe prijsgrens 

Koop 

Sociale koop Woningen met een maximale koopprijs € 215.000* 

Sociale koop Koopgarant 
Woningen met een maximale koopprijs € 225.000 
waarvoor de Koopgarant regeling geldt die is 
ontwikkeld door de stichting OpMaat* 

Sociale koop Hoog 

Woningen met een koopprijs tot maximaal het bedrag 
waarvoor het mogelijk is om de door de Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde 
Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen  
(2021: €225.000-€325.000) 

Bereikbare koop 

Woningen met een maximale koopprijs van het bedrag 
waarvoor het mogelijk is om de door de Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde 
Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen + €75.000 
(2021: €325.000-€400.000) 

Dure koop 

Woningen met een koopprijs groter dan het bedrag 
waarvoor het mogelijk is om de door de Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde 
Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen + €75.000 
(2021 > €400.000) 

Huur 

Sociale huur 

Woningen waarvan de rekenhuur maximaal het in 
artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag bedoelde 
bedrag is waarbij het mogelijk is om in aanmerking te 
komen voor huurtoeslag  
(2021: tot en met €752,33) 

Middenhuur 

Woningen waarvan de rekenhuur meer bedraagt dan 
het in artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag 
bedoelde bedrag is waarbij het mogelijk is om in 
aanmerking te komen voor huurtoeslag en minder is 
dan €1.000 per maand  
(2021: €752,34 - €1.000) 

Dure huur 
Woningen waarvan de rekenhuur meer bedraagt dan 
€1.000 per maand 

2. De voor Sociale koop en Sociale Koop Koopgarant opgenomen prijsgrenzen worden verhoogd met een 
toeslag van maximaal €15.000 wanneer aan de woning energiebesparende voorzieningen worden getroffen 
die voldoet aan de voorwaarden van het door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde 
Energiebespaarbudget. 
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Bijlage 3 Faunapassages Westzoom  
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Bijlage 4 Geluidscontouren Westzoom 
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Bijlage 5 Groenstructuurkaart Westzoom 
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Bijlage 6 Fragment van deelkaart ‘Cultuurlandschappen, landschapselementen en 

immaterieel erfgoed’ van de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede (2012) 
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Bijlage 7 Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart (RAAP-rapport 2500) 
 
 

 


