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Landgoed Kernhem is één van de cultuurhistorische parels van Ede. Ooit een kasteel, lang geleden, nu een
landgoed met een rijke geschiedenis gelegen aan de rand van de stad. Een plek van ontmoeten, verblijven,
wonen en werken. Waar inwoners genieten van rust en ruimte, het landschap, de koeien in de wei, de vogels,
het groen, de horeca, landproducten, evenementen en meer.
De kernkwaliteiten en de samenhangende structuren staan wel steeds meer onder druk, als gevolg van de
groei van Ede. Het dreigt meer en meer een stadspark te worden en op te gaan in de stedelijke omgeving,
terwijl we dit mooie stukje historie juist willen behouden. Daarnaast staat het landgoed voor een aantal
uitdagingen, zoals het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het
verduurzamen van het landgoed vanwege de klimaat- en energieopgave.
Hoogste tijd dus om samen een visie te ontwikkelen die richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van
het landgoed waarbij de kernwaarden van het landgoed worden versterkt. Daarbij is niet alleen gekeken naar
het landgoed zelf maar ook naar mogelijk toekomstige ontwikkelingen in de omgeving.
Het was een boeiend proces. Meer dan 20 partijen met verschillende achtergronden en belangen, hebben
samen gewerkt aan deze visie. Er is heel wat tijd besteed aan het analyseren, benoemen, prioriteren en
schetsen van kwaliteiten en wensen. Dat botste soms stevig maar daar zijn we uit gekomen. We zijn vanuit
gelijkwaardige posities en met hart voor het landgoed, gestart met een nieuw proces dat past bij de wijze
waarop de gemeente in de toekomst wil werken.
Al die inspanningen hebben geleid tot deze visie. Een visie waar we achter staan en waar we trots op zijn.
En naar wij hopen, de rest van de Edese bevolking ook. Een visie die alle kansen biedt om het landgoed
toekomstbestendig te maken.
Maar dit is pas het begin. De visie zal de leidraad zijn bij het concretiseren van de maatregelen en voorstellen.
Een spannende volgende stap.
Juni 2019
Werkgroep
Visieontwikkeling Landgoed Kernhem

Werkgroep Landgoed Kernhem
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1. I N L E I D I N G
Landgoed Kernhem, gelegen aan de noordelijke stadsrand van Ede is één van
de oudste landgoederen van Nederland met grote cultuurhistorische, natuur- en

DE OPGAVE: EEN INTEGRALE TOEKOMSTVISIE

landschappelijke waarden. Het van oorsprong middeleeuwse kasteel, gelegen

Gemeente Ede wil, als eigenaar, met de pachters/huurders, de directe buren

op de overgang van hoog gelegen heidevelden en laag gelegen broeklanden, is

(omwonenden en bedrijven) en de Edese maatschappelijke organisaties, een

getransformeerd in een 17e- en 18e-eeuws (agrarisch) landgoed met formele lanen,

integrale toekomstvisie opstellen om vanuit het behoud van de kernkwaliteiten van

waar aan het begin van de 19e eeuw een classicistisch landhuis werd gebouwd

het landgoed nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen om daarmee de

met een landschappelijke parkaanleg. In 1970 is het landhuis door de toenmalige

kernwaarden van het landgoed verder te versterken. De gemeente zet daarmee in

eigenaar geschonken aan de gemeente en in dat zelfde jaar kocht de gemeente

op een toekomstbestendige kwaliteitsimpuls en exploitatie voor dit landgoed en

het omliggende landgoed en het Edese bos, tezamen 565 ha., aan van deze

geeft met inzet op een interactief proces ook uitvoering aan het bestuursakkoord

eigenaar, onder de verplichting dat ‘[…] het onroerend goed, gerangschikt onder de

waarin de samenwerking met de inwoners en maatschappelijke organisaties

Natuurschoonwet, ook in vervolg zal worden aangemerkt als landgoed waarbij door

benoemd is. De landgoedvisie is onderdeel van het programma Buitengebied van

de gemeente het rustig en vreedzaam bezit werd gewaarborgd’ (SB4, 2011).

de gemeente Ede. De opgave is dan ook om samen met de partners een visie te
maken die inzet op:

LANDGOED KERNHEM STAAT ONDER DRUK
Gedurende de afgelopen 50 jaar is de interactie van het landgoed met het
waardevolle cultuurhistorische landschap aanzienlijk veranderd, waardoor de
kernkwaliteiten en de samenhangende structuren van het landgoed steeds meer
onder druk zijn komen te staan. De stadsrandzone is getransformeerd in een
groenblauwe rand met belangrijke infrastructurele verbindingen, zoals de N224.

•

Behoud en ontwikkeling van het landgoed als één van de cultuurhistorische
parels van de gemeente waar mensen kunnen recreëren en ontspannen;

•
•

Behouden en versterken van de natuurwaarden van het landgoed;
Een gezond toekomstperspectief en een gezamenlijk gedragen
verantwoordelijkheid vastgelegd in een (juridische) structuur;

•

Het vinden van een antwoord op huidige en toekomstige ontwikkelingen

Met name als gevolg van de schaalvergroting van deze wegenstructuur en de

die op het landgoed afkomen, waaronder een oplossing voor de locatie

bouwactiviteiten (wonen en bedrijven) ten zuiden, westen en oosten van het

Kalverkampweg 3.

landgoed is de waardevolle samenhangende structuur van het lanenstelsel en de

Het proces is een gezamenlijke zoektocht, interactief en met respect voor elkaars

relatie met het omliggende landschap grotendeels verdwenen. Niets doen betekent

ideeën en standpunten. De deelnemers moeten zich herkennen in de visie waarbij

dat de waardevolle historische structuur van het landgoed, als stadspark, onderdeel

opgemerkt wordt dat wellicht niet voor ieder onderdeel 100% overeenstemming

gaat worden van de stedelijke structuur.

wordt bereikt, maar wel met voldoende vertrouwen om samen van het landgoed

Op dit moment is het maatschappelijke belang van het landgoed voor de bewoners

weer een echt landgoed te maken.

van Ede zeer groot, onder andere als plek om te recreëren, maar ook om culturele
activiteiten te organiseren. Het belang van de beleefbaarheid van de Edese historie
wordt door velen onderkend.
Naast deze maatschappelijke betrokkenheid en de wens tot het behoud en
versterken van de cultuurhistorische waarden, kennen landgoederen in het
algemeen een aantal toekomstbestendige opgaven, zoals het vergroten van de
biodiversiteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, het inzetten op natuurinclusieve
landbouw en de opgave voor klimaat (hittestress en water) en energie. Dat geldt ook
voor Landgoed Kernhem.
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LANDGOED KERNHEM; RECREATIEVE POORT

HET LANDGOED EN HAAR OMGEVING

VAN KERNKWALITEITEN NAAR VISIE

Het schaalniveau waarop deze visie is gemaakt, reikt verder dan alleen het
landgoed. Het landgoed staat namelijk niet als een enclave op zichzelf, maar
wordt beïnvloed door haar omgeving. Landgoed Kernhem is bijna een stadspark
geworden terwijl het van oorsprong een landgoed was van ‘lust en nut’. In de visie
op Landgoed Kernhem kijken we naar wat er op het landgoed moet gebeuren
om weer het landgoedkarakter te kunnen beleven en naar de ontwikkelingen
in de omgeving. De oprukkende bebouwing van de stad, de uitbreiding van
de aanliggende bedrijven en de verkeersinfrastructuur beperken enerzijds de
ontwikkeling van het landgoed, maar kunnen ook, mits goed aangepakt, een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Landgoed Kernhem. In deze visie zijn dan
ook aanbevelingen opgenomen die verder reiken dan het landgoed alleen. Het
gaat dan over de ontsluiting van het naastgelegen bedrijventerrein, de mogelijke
ontwikkeling van omliggende percelen voor woningbouw (Kernhem C), eventuele
uitbreiding van omliggende bedrijven, de verbinding met de stad en de verbinding
met de noordelijk gelegen Doesburgereng.
Omdat er veel thema’s spelen, is een integrale aanpak gehanteerd waarbij rekening
is gehouden met de effecten van de ontwikkelingen nu en in de toekomst, op het
landgoed. Ook is gekeken op welke wijze specifieke waarden kunnen worden
versterkt en tegelijkertijd opgaven op andere thema’s zoals water (kwantiteit en
kwaliteit) of ecologie daarin worden meegenomen.
De gemeente ontwikkelt een Handreiking Omgevingskwaliteit (2019) die hierbij als
instrument is ingezet. Deze benadering is afgestemd op de Omgevingswet, die in
2021 in werking treedt en die de gemeente vooruitlopend op de inwerkingtreding,
steeds vaker hanteert.

Uitgangspunt zijn de kernkwaliteiten van het landgoed met de drie belangrijkste
tijdslagen van de ontstaansgeschiedenis, vastgelegd in de kwaliteitenkaart
voor landschap, cultuurhistorie en archeologie, en de natuur- en ecologische
waarden, vastgelegd in de kwaliteitenkaart voor natuur. Naast de kwaliteiten is de
transformatie van het landgoed na 1970 in beeld gebracht om vervolgens te komen
tot een analyse van de karakteristieken, knelpunten en kansen. Deze analyse is
samengevat in een zoneringskaart, waarbij de huidige functies zijn aangegeven en
vervolgens uitgewerkt in een kansenkaart voor het landgoed. Uitgangspunt is dat
de functies ondersteunend moeten zijn aan de genoemde kernkwaliteiten en het
maatschappelijke belang van het landgoed.
Om de gemeentelijke eigendommen van het landgoed in 1970 en anno 2019
in beeld te brengen, zijn verschillende begrenzingen, zoals de begrenzing voor
exploitatie, bebouwde kom, verkeerskundige begrenzing, et cetera op een rij gezet.
De combinatie van de kwaliteitenkaart, de kansenkaart en de beleidskaders van
de gemeente Ede resulteert in een tiental kaders voor de visie. Het betreft de
planologische borging van de kernkwaliteiten in een landgoedbestemming en het
borgen van de continuïteit van de organisatie van het landgoed met een haalbaar
toekomstbestendig perspectief. Daarnaast is het sociaal-maatschappelijke belang
essentieel, zowel in beheer en onderhoud (werkgelegenheid voor Makandra)
als in de recreatieve betekenis en het versterken van de belevingswaarden van
het landgoed. De visie zal een belangrijke impuls geven aan de biodiversiteit
van flora en fauna en aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. De
verduurzaming van het landgoed als één van de toekomstige opgaven is eveneens
in de visie meegenomen. Ook resulteert het in het versterken van functies, zoals de

RELATIE MET DE OMGEVINGSVISIE EDE STAD
Het landgoed ligt op de overgang van de stad Ede en het landschap van de
Veluwe. Het vertegenwoordigt daarmee een belangrijke recreatieve en ecologische
verbindende functie. Als gevolg van de stedelijke uitbreidingen wordt deze groene
rand in toenemende mate bepalend voor de beleving van landschap en natuur in
de stad. In haar omgevingsvisie onderstreept Ede deze wisselwerking van de natuur
op de stad: via groene lopers (recreatieve verbindingen) dringt het groen diep de
stad in en op de grens tussen stad en land ontstaan recreatieve poorten.
In de Omgevingsvisie van Ede-stad 2030 (2017) wordt voor Landgoed Kernhem
ingezet op het behoud door ontwikkeling, waarbij waardevolle karakteristieke
kenmerken de inspiratiebron zijn voor toekomstige ruimtelijke inrichting, vertaald
naar een kansenkaart.

ontwikkeling voor Kalverkampweg 3 (voormalige tuincentrum).
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TONEN VAN EEN TIJDPERK

I
II

1400
1412

Eerste benoeming versterkt huis Kernhem 		
(vermoedelijk van oudere datum), als 			
allodiaal goed

1426

Kernhem wordt zelfstandig Gelders 			
leengoed, leenheer Ude den Boese

1600
>1607

Uitbreiding door aankoop boerderijen

CA. 1700

1700
1715
>1730

Aanleg tuin en park rondom kasteel in formele stijl
Aanleg Veenselaan, Kernhemselaan en Doolhof
laan (incl. Doolhof)

1800
>1802

1865

III

1900

Demping grachten, sloop bouwvallig huis, herbouw
landhuis in classicistische stijl + aanleg park in
landschapsstijl
Aanleg Groote Straatweg Amsterdam - Arnhem
Aanleg Algemene Begraafplaats
Toename bebossing heidegronden en
schaapsdriften

> 1901

Aanleg spoorlijn Ede- Nijkerk

1944

Doortrekken rijksweg Anrhem - Utrecht, doorsnijden
landgoed
Aanleg Zeeheldenbuurt
Gemeente Ede wordt eigenaar landgoed Kernhem
+ aankoop Edese bos

1970

CA. 1850

CA. 1950

2000
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2008

Aanleg woonwijk Kernhem

2017

2 . K W A L I T E I T E N VA N L A N D G O E D K E R N H E M
De karakteristieken van het landgoed zijn bepalend voor de kernkwaliteiten van

zorgden. Hierdoor ontstond op Kernhem in de achttiende eeuw een landschap van

waaruit de visie wordt opgebouwd. De basis, de samenhangende structuur van

lust en nut. Dit werd versterkt in de negentiende eeuw, toen als gevolg van nieuwe

het landgoed, is ontstaan in drie verschillende perioden. Deze tijdslagen worden

smaakopvattingen de landschapsstijl op het landgoed werd geïntroduceerd.

in dit hoofdstuk beschreven. Daarna volgt een beschrijving van de belangrijkste

Nadat het vervallen kasteel werd gesloopt en in 1802-1803 vervangen werd door

kwaliteiten die te vinden zijn in de monumentale gebouwen, natuur en ecologie en

een classicistisch landhuis, transformeerde het formele park in de romantische

het landschap, cultuurhistorie en archeologie.

landschapsstijl, met slingerpaden, vijvers en tuinkoepels. Het open, agrarische
landschap maakte aan het einde van deze eeuw eveneens een sterke transformatie

LANDGOED KERNHEM IN DRIE PERIODEN

door: de woeste gronden werden ontgonnen en met grove dennen beplant en
daarnaast werd de infrastructuur op en rond het landgoed uitgebreid.

I MIDDELEEUWS KASTEEL
Kernhem werd gesticht op het territorium van de graven van Gelre. De vroegst

III 20STE EN 21STE-EEUWSE (STAD)LANDGOED

bekende geschiedenis van het landgoed is sterk verbonden met dit adellijk

Veranderingen in eigendom, gebruik en in de relatie met de omgeving bepalen de

geslacht. Als middeleeuws kasteel was Kernhem tot 1426 een hofgoed van de

verschijningsvorm van het landgoed in de 20ste en 21ste eeuw. In 1970 werd het

hertog van Gelre. Het had een nadrukkelijk strategisch en defensief belang in de

landgoed verkocht aan de gemeente, waardoor het particuliere eigendom overging

strijd tegen de Stichtsen. Tegelijkertijd dienden de opbrengsten uit de akker- en

in publiek bezit. Het vervallen landgoed werd opgeknapt, opengesteld voor publiek

bosbouw tot onderhoud van het geslacht Van Gelre. Het defensieve belang en

en nieuwe functies kregen een plek op het terrein.

het agrarische gebruik waren goed afleesbaar aan de verschijningsvorm van

De ruimtelijke structuur van het landgoed heeft gedurende de tweede helft

het goed. Het middeleeuws kasteel was een versterkt bouwwerk, hoger gelegen

van de twintigste eeuw een grote transformatie doorgemaakt als gevolg van

en werd omzoomd door een slotgracht. Tot het goed behoorden reeds enkele

de stadsuitbreiding ten zuiden en westen van het landgoed en de daaraan

pachtboerderijen en een aandeel in het Edese bos. In 1426 werd kasteel Kernhem

gerelateerde schaalvergroting van de infrastructuur. Als gevolg daarvan is de

uitgegeven als leengoed en werd het vervolgens overgedragen aan diverse

dynamische en open relatie met het omliggende landschap gewijzigd.

adellijke geslachten, die het grondbezit uitbreidden door de toevoeging van diverse

Hoewel de karakteristieke historische lanenstructuur grotendeels nog aanwezig is,

boerderijen.

is deze slecht beleefbaar. Onder andere door verhardingen en het opschalen van
delen van deze lanen zoals de Kernhemselaan, die aan het huis grenst.

II 18DE EN 19DE-EEUWSE AGRARISCHE LANDGOED

De grootschalige bosaanplant vanaf het einde van de negentiende eeuw heeft

In de eeuwen hierop volgend bleef de agrarische functie van Kernhem domineren.

eveneens geleid tot grote veranderingen op het landgoed. Het van oorsprong open

Wel kwam er naast dit nuttige gebruik van de gronden meer ruimte voor een

landbouwgebied werd reeds in de 19de eeuw in toenemende mate bebost. In de

aangenaam landschap van ‘lust en plezier’. Dit was onder andere terug te vinden

huidige situatie hebben alleen de Doesburger Eng ten noorden van het landgoed

in de gronden rondom het kasteel en in het uitgestrekte lanenstelsel, dat aan het

en de onbebouwde broekontginningen ten westen van het landgoed nog een open

begin van de achttiende eeuw werd aangelegd. Bepalend was de aanleg van de

karakter.

hoofdlaan, de huidige Doolhoflaan, Kernhemselaan en Veenselaan, die eindigde in
de oostelijk gelegen doolhof. Haaks op deze laan werden dwarslanen aangelegd,
die voor een verbinding met omringende agrarische gronden en boerderijen
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KARAKTERISTIEKE KENMERKEN (HISTORISCHE STRUCTUREN 1900)

LE G ENDA

CULTUURHISTORIE ALS SAMENHANGENDE STRUCTUUR
De samenhangende historische ruimtelijke structuur van Landgoed Kernhem vertegenwoordigt de

ROOD

belangrijkste kernkwaliteit van het landgoed. Hierin is zowel de gelaagde historie van het landgoed

Bebouwing

afleesbaar, als het historische en kleinschalige grondgebruik. De belangrijke agrarische betekenis van het

Huis Kernhem

landgoed heeft geresulteerd in een kleinschalig landschap, waarin boerenerven, akkergronden en weilanden,

Doesburger Molen

lanen en zichtlijnen. Het zo kenmerkende lanenstelsel is opgebouwd uit vele lanen afkomstig uit verschillende

bosstroken en wildwallen domineren. Een tweede belangrijke kernkwaliteit is het uitgestrekte stelsel van
perioden. De hoofdas wordt gevormd door de west-oostverbinding, waar de Veenselaan, Kernhemselaan

GROEN

en Doolhoflaan in elkaar overlopen. Als hoofdas werd deze laan in de vroege achttiende eeuw aangelegd.

Lanen

Enkele dwarsassen zorgen voor verbindingen met de boerenerven, de stad en de omgeving.

Houtwallen

Een belangrijke noord-zuidverbinding is de voormalige Postweg, die een middeleeuws tracé volgt en in de
negentiende eeuw werd omgevormd tot de Kernhemseweg. Deze structuur zorgde voor de verbinding met

Bos

het noordelijk gelegen Lunteren en de historische kern van Ede. Op de kruising van deze belangrijkste assen

Heide

ligt het monumentale complex van het Huis Kernhem met koetshuis en omliggende parkgronden.

Doesburger Eng

Vanwege het uitgestrekte lanenstelsel en het agrarische gebruik van de gronden is er sprake van een sterke

Doolhof

verbinding met de omgeving. Dit is herkenbaar in de opstrekkende broekverkaveling in het westen van het
landgoed, de verbinding met de Doesburger Eng, Doesburger Molen en diverse grote boerderijen ten noorden

Schaapsdriften

van het landgoed, de wildwallen, die overgaan in het oostelijk gelegen Edese Bos en de verbindingen met de

Wildwal

historische kern van Ede ten zuiden van het landgoed. Hieruit spreekt een open en dynamische relatie tussen

GRIJS

het landgoed en de omgeving. De grootschalige bebossing van de woeste gronden aan het einde van de
19de eeuw, heeft hierin enige verandering gebracht.

Wegen en paden
BLAUW

De cultuurhistorische waarden en kwaliteiten van het landgoed Kernhem zijn vastgelegd op de

Water

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Deze kaart kent verschillende thema’s: archeologie, historische
stedenbouw en historisch landschap. Dit kan worden samengevat als ‘landgoedbiotoop’ (de kern van
het landgoed, met hier omheen een bufferzone, het blikveld) gekoppeld aan de molenbiotoop van de
LEGENDA

Doesburger Eng.

Huidige bebouwing
Huidig bos-/groenstructuur
Huidige wegen en paden

TRANSFORMATIE NA 1970
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KWALITEITENKAART LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

LE G ENDA
Stedelijk gebied Ede
Historische kern Ede
Kenmerkende bebouwing (<1935)
Bebouwing
Huis Kernhem (rijksmonument)
Doesburger Molen (rijksmonument)
Kerk

CULTUURHISTORISCH WAARDEVOL ENSEMBLE
Landgoed Kernhem heeft een goed bewaarde historisch gelaagde structuur, die onder meer af te leiden is uit
verschillende archeologische vondsten en bebouwing uit verschillende tijdsperioden. Diverse gebouwen op
het landgoed zijn als rijks- of als gemeentelijk monument aangemerkt. Monumentaal zijn het Huis Kernhem
(1802) met het koetshuis (huidige Pannenkoekenrestaurant) (beide rijksmonument) en de karakteristieke
boerderijen, schuren, bakhuizen, varkenskotten, wagenschuren en schaapskooien (zowel rijksmonumenten
als gemeentelijke monumenten). Het voormalige koetshuis bevindt zich deels op de oude voorburcht van
Kernhem waar al in de middeleeuwen een boerderij heeft gestaan.
De aanwezige architectuur is karakteristiek voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed. De
historische, functioneel-ruimtelijke en architectonische samenhang tussen de gebouwen is waardevol en
grotendeels herkenbaar bewaard gebleven.

Rijksmonument

LANDSCHAP EN ARCHEOLOGIE

Gemeentelijk monument

Landgoed Kernhem is ontwikkeld op de overgang van de hoger gelegen gronden van de Veluwe en de
lager gelegen veengronden van de Gelderse Vallei, nabij de kruising van verbindingswegen. Kenmerkende
structuren zijn de open oost-westgerichte broekontginningen in het westen van het landgoed en de besloten
boscomplexen in het oosten. In het gebied hebben diverse lage wildwallen gelegen, die aangelegd werden
om de akkers tegen het wild te beschermen. Een deel van deze structuur, bestaande uit een greppel en een
wal begroeid met een dichte strook eikenhakhout, is nog herkenbaar in het landschap.
De landschappelijke kwaliteit wordt bepaald door de gehele (samenhangende) structuur met alle elementen
die er in de loop der jaren zijn bijgekomen zoals de lanen met het oude landhuis, de agrarische (oude en
nieuwe) erven, akkers en weiden, het doolhof, de wildwal en het bosgebied aan de noord- en oostkant.

Bos (natuur)
Open ruimte
Lanen en singels
Doesburger Eng (Molenbiotoop)
Doolhof
Wildwal
Verdwenen wildwal
Gebied met voormalige schaapsdriften
Vijver
Karakteristieke wegen en paden
Overige hoofdwegen
Spoorlijn
Station
Dekzandrug of -kop
Bekende archeologische vindplaats

Het gebied van het huidige landgoed heeft vanaf het Neolithicum een vrijwel continue bewoning gekend. Een
groot aantal archeologische vondsten uit de late prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen duiden
op de aanwezigheid van nederzettingen, van grafplaatsen en van ijzerwinning. Rondom het Huis Kernhem
zijn op verschillende locaties sporen van voormalige grachten aangetroffen, daterend uit de middeleeuwen.
Ook zijn enkele jaren geleden nog restanten van Celtic fields (raatakkers, ook wel omwalde akkers, die door
boeren werden aangelegd in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling) ontdekt in de westrand van het
Edese Bos. Vanwege de hoeveelheid archeologische vondsten en de vastgestelde archeologische waarden
is het gebied in hoge mate van belang. Het behoud van deze archeologische resten staat voortdurend onder
druk.
In het bestemmingsplan is een deel van het landgoed opgenomen als archeologisch waardevol gebied. Het
beleid van de gemeente is erop gericht archeologische vondsten zoveel mogelijk in de grond te behouden en
archeologische kennis actief te presenteren aan het publiek.

Historische nederzettingslocatie
Terreinen met hoge archeologische betekenis
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KWALITEITENKAART NATUUR

LE G ENDA
Stedelijk gebied Ede

NATUUR EN ECOLOGIE
Landgoed Kernhem behoort gedeeltelijk tot het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en
is rijk aan natuur. Bijzonder is de zeer waardevolle vleermuizenroute als gevolg van

Historische kern Ede

het vleermuizenreservaat, dat hier sinds 1975 aanwezig is. Er leven veel soorten

Kenmerkende bebouwing (<1935)

vleermuizen, waaronder de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis. Verder

Bebouwing

boommarters waargenomen. In de poelen leven amfibieën en enkele vissoorten,

Huis Kernhem
Doesburger Molen
Kerk
Bos (natuur)
Open ruimte
Lanen en singels
Doesburger Eng (Molenbiotoop)

is het landgoed rijk aan verschillende vogelsoorten (circa 50) en zijn er dassen en
zoals het vetje, en in de bosrand bevinden zich hazelwormen.
Binnen het landgoed zijn in 2003 en in 2010 groeiplaatsen van bijzondere
(beschermde) plantensoorten gevonden, waaronder daslook, gewone vogelmelk,
bosaarbei en pekanjer. In totaal komen er circa 100 verschillende plantensoorten
voor waaronder groot nagelkruid, salomonszegel en bosanemoon. Het landgoed
fungeert als thuisbasis voor verschillende insecten zoals vlinders. Het dode hout van
de bomen biedt vele schimmelsoorten een goede voedingsbodem.
Het landgoed is gedeeltelijk aangemerkt als ecologische verbindingszone voor wild
en maakt deel uit van de groenblauwe structuur van Ede.

Doolhof
Wildwal
Verdwenen wildwal
Voormalige schaapsdriften
Vijver
Karakteristieke wegen en paden
Overige hoofdwegen
Spoorlijn
Station
Natura 2000 gebieden
Groene ontwikkelingszone
Gelders Natuurnetwerk

Landgoed Kernhem als ecologische verbindingszone (foto Liesbeth Hunink)
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Stadsvisie Ede 2030 (2017)
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1970 (EIGENDOM GEMEENTE (BEDRIJVENKAART)

RUIMTELIJKE WAARDENKAART

CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Bij de overdracht van het landgoed met landerijen en
boerderijen aan de gemeente werd deze kaart opgesteld.
Het geeft de percelen en het gebruik van het landgoed
weer. Bij de verkoop werd de verplichting gesteld dat ‘het
onroerend goed, gerangschikt onder de Natuurschoonwet,
ook in vervolg zal worden aangemerkt als landgoed
waarbij het rustig en vreedzaam bezit werd gewaarborgd.’

De Ruimtelijke Waardenkaart, vastgelegd in de Stadsvisie
Ede 2030 (2017) geeft de ruimtelijke hoofdstructuren en
karakteristieken weer die van betekenis zijn voor de
stad. De waardenkaart geeft richting in het bepalen
van de waarde van stedelijk groen, water en openbare
ruimte. Waardevol groen op stedelijk niveau en
binnen de bebouwde kom is de hoofdgroenstructuur
(inclusief het wijkgroen en oppervlaktewater) en het
waardevol particulier groen. Landgoed Kernhem is in
de waardenkaart opgenomen als cultuurhistorisch
waardevolle zone en stadspark/landgoed.

De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) geeft een
overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden
in de gemeente. Het is een overzicht op hoofdlijnen,
bijvoorbeeld van waardevolle verkavelingspatronen,
gebieden met een archeologische verwachtingswaarde
of monumentale boerderijlinten. Deze waarden zijn in
de verschillende bestemmingsplannen opgenomen.
Landgoed Kernhem was een beschermd Stads- en
Dorpsgezicht, vanwege de goed bewaarde historisch
gelaagde structuur. Deze waarden zijn door de gemeente
middels een beschermde regeling vastgelegd in het
vigerende bestemmingsplan, zonder ‘verplichting’
vanuit een formeel beschermde status van het gebied.
Een aantal gebouwen op het landgoed is als rijks- of
als gemeentelijk monument aangemerkt en daardoor
beschermd. Monumentaal zijn het Huis Kernhem (1802)
met het koetshuis (huidige Pannenkoekenrestaurant)
(beide rijksmonument) en de karakteristieke boerderijen,
schuren, bakhuizen, varkenskotten, wagenschuren en
schaapskooien (zowel rijksmonumenten als gemeentelijke
monumenten).

LANDGOED KERNHEM IN HET BESTEMMINGSPLAN

NATUUR

Landgoed Kernhem op zes bestemmingsplannen
van: Natuurgebied Veluwe, Agrarisch Buitengebied,
Ede Noord, Ede het nieuwe landgoed, Woongebied
Kernhem, Bezemronde 1 Buitengebied. Het kaartbeeld
toont een veelheid aan functies: het landgoed is niet
meer afleesbaar, dat geldt eveneens voor de functie van
landbouw.

Landgoed Kernhem maakt deel uit van het Gelders
Natuurnetwerk en kent op die manier een planologische
bescherming. Het landgoed vormt een ecologische
eenheid met verschillende biotopen als leefomgeving
voor verschillende dieren en planten. Variërend van
kleine zoogdieren waarvan de vleermuizenpopulatie een
belangrijke is tot insecten waaronder bijzondere vlinders.
In de Biomorfologische kaart (https://geo.ede.nl) is e.e.a.
inzichtelijk gemaakt en zijn de opgaven per specifiek
gebied zichtbaar gemaakt.

In het bestemmingsplan is een deel van het landgoed
opgenomen als archeologisch waardevol gebied. Het
beleid van de gemeente is erop gericht archeologische
vondsten zoveel mogelijk in de grond te behouden en
archeologische kennis actief te presenteren aan het
publiek.

3. BORGING IN BELEID
De visie levert een bijdrage aan de borging van de kernkwaliteiten van het landgoed
in het beleid. In het gemeentelijk en/of provinciaal beleid en in nationale en
internationale wet- en regelgeving zijn de kwaliteiten en de monumentale waarden
van het landgoed grotendeels geborgd. Van belang is dat deze visie onderdeel
wordt van de nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied, die nog wordt opgesteld. Voor
de juridische borging in de bestemmingsplannen zal gekeken moeten worden naar

VERKEER: HOOFDWEGENSTRUCTUUR
De N224 is behalve gebiedsontsluitingsweg ook
onderdeel van de toekomstige ruit om Ede, die gevormd
wordt door de A12, A30, de N224 en de toekomstige
Parklaan langs de oostrand. De ruit dient om het verkeer
over de verschillende wijken van Ede te verdelen. Een
andere gebiedsontsluitingsweg is de Lunterseweg, die
langs het westen van het landgoed loopt. Dit is een
verbindingsweg tussen Ede en Lunteren, maar dient
momenteel ook om de bedrijven en woonwijk van EdeNoord via de Kernhemseweg te ontsluiten.

een eenduidige omschrijving van het landgoed als samenhangende structuur. Dit
kan bijvoorbeeld in een landgoedbestemming worden vastgelegd.
Daarnaast ontbreekt er nog een aantal beleidsdocumenten. Zo is er geen
beeldkwaliteitsplan voor het landgoed. Dat geldt eveneens voor de beheer- en
herstelmaatregelen, noodzakelijk om de biodiversiteit te versterken.
Van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen van het landgoed is
het verkeersbeleid. Daarbij zal een keuze moeten worden gemaakt tussen de
recreatieve routes, de hoofdfietsroutes van het landgoed en de hoofdwegenstructuur,
zoals de huidige functie van de Kernhemseweg als bedrijfsontsluitingsweg.
Onderdeel van de borging van de kwaliteit is het eigendomsbeleid van de
gemeente om tot een samenhangende landgoedstructuur te komen. Daarbij kan
ingezet worden op natuurinclusieve landbouw. Het Gelders Natuurnetwerk biedt een
planologische borging voor de hoge natuurwaarden van het landgoed.
Naast de borging van de fysieke kernkwaliteiten is de maatschappelijke waarde
van belang. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven dragen met
de gemeente bij aan het instandhouden van het Edese erfgoed in belang
van toekomstige generaties. De afgelopen periode heeft laten zien dat het
maatschappelijke belang zeer relevant is. Deze manier van samenwerken,
waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed ontstaat,

VERKEER: HOOFDFIETSROUTES
De Kernhemseweg is samen met de Doesburger
Molenweg onderdeel van het recreatieve
fietsknooppuntensysteem. Met name in de zomer en in
de weekenden wordt deze route intensief gebruikt door
recreanten.

is als onderdeel van de visie opgenomen en moet worden geborgd in het
maatregelenplan. Dit betekent een verschuiving van beleidsturend vanuit regels
naar beleidsturend vanuit maatschappelijke betrokkenheid, het zogenoemde
participatiebeleid. Dit past bij de Omgevingswet en sluit aan bij het huidige
coalitieakkoord.

17

MOLENBIOTOOP
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NATUUR/BOS
NATUUR/BOS
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PARKBOS
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BEDRIJVEN

TUINBOUW

BEGRAAFPLAATS

STAD
STADSLANDGOED

BEDRIJVEN
SPORTVELDEN

STADSPARK

STAD
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ZONERINGSKAART

4. KANSEN VOOR KERNHEM
ZONERING
De transformatie van het landgoed na 1970 van privaat eigendom
(eigendommenkaart 1970) naar publiek gemeentelijk bezit (eigendommenkaart
2018) heeft tot gevolg gehad dat ook de functies van het landgoed zijn veranderd.
Waar in het verleden de landbouw domineerde en het landgoed in het geheel
werd omsloten door het agrarische landschap en bosgronden, wordt het landgoed
tegenwoordig voor een groot deel omsloten door het stedelijke gebied van Ede met
bedrijven en woningen en zijn het gebruik en de functies veranderd. De stadsrand
met het bedrijventerrein, het trafogebied en de begraafplaats maken geen onderdeel
uit van het landgoed.
In de zonering van functies wordt duidelijk dat het landgoed een stadsrand heeft
(zuiden) en een landschaps-/ natuurrand (noorden). De kern van het landgoed
wordt gevormd door het landhuis met koetshuis, de tuin, kruidentuinen en het park.
Dit geheel heeft een recreatieve, educatieve en culturele functie, met veel potentie.
Als gevolg van ontwikkelingen is het terrein ten zuiden van de N224 rondom de
boerderij Slijpkruik gevormd tot Stadspark Landgoed Kernhem.
Bij Het Carré splitst de hoofdas zich van het tracé van de N224. Het is belangrijk
om op deze locatie, aan de westzijde van het landgoed, de hoofdlaan te markeren
(kunstwerk), vergelijkbaar met hoe het Doolhof aan de oostzijde het landgoed
markeert. Hiermee kan de hoofdlaan weer de ruggengraat (‘levensader’) van het
landgoed worden.
Het tuinbouwgebied aan de westzijde van het landgoed heeft de potentie voor
de productie van tuinbouwproducten (stadstuinbouw), waarbij een hieraan
gerelateerde nieuwe bestemming voor Kalverkampweg 3 in combinatie met o.a.
zorg als herkenbaar entreegebied kan fungeren en hiermee een belangrijke nieuwe
maatschappelijke functie kan vervullen.
De weilanden voor de landbouw, omzoomd door een structuur van parkachtig
bosgebied (zone parkbos), lanen en de middeleeuwse wildwal, liggen in de zone
stadslandbouw. De zoneringskaart laat zien dat door grondgebrek er relatief weinig
ruimte is voor stadslandbouwgrond op het landgoed zelf. Dat zet de bedrijfsvoering
van de agrariërs onder druk.
Het bos aan de noordzijde van het landgoed (zone: natuur/bos) is een belangrijk
onderdeel van de ecologische verbindingszone die in oost-westelijke richting loopt.
Het vormt de overgang naar het historische cultuurlandschap met de monumentale
boerderij Pothoven en de Doesburger molen (zone: Molenbiotoop), gelegen op de
Doesburger Eng.

Weilanden voor de landbouw, omzoomd door een structuur van een parkachtig
bosgebied (foto Liesbeth Hunink)

Stadslandbouw op het landgoed (foto Liesbeth Hunink)
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KANSENKAART

9

LE G ENDA

KANSENKAART

Ecologische verbinding

In de kansenkaart is de ambitie aangeven: de wijze waarop Landgoed Kernhem

stedelijke verbinding

van lanen, bospercelen, parkbos en weilanden behouden of versterkt worden, met

Verbinding stad-landschap

aandacht voor de maatschappelijke en culturele betekenis van het landgoed.

Entree

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Met het versterken van de hoofdlaan (Doolhoflaan-Kernhemselaan-Veenselaan)
wordt de drager van het landgoed, waar de andere lanen mee samenhangen,
weer zichtbaar. De entrees aan de oost- en westzijde worden versterkt door de

Entree fietsers/voetgangers

ontwikkeling van Kalverkampweg 3 en het versterken en beter ontsluiten van het

Ontwikkellocatie parkeren

doolhof, waardoor nieuwe recreatieve poorten ontstaan. De combinatie van grote

Ontwikkellocatie Kalverkampweg 3

3.

het stedelijke als het landelijke gebied. Daarbij kan de samenhangende structuur

Verbinding hoofdlaan

Hoofdentree

1.
2.

zich als toekomstbestendig landgoed kan ontwikkelen, zowel aan de rand van

Versterken van Hoofdlaan, drager van het landgoed
Verbeteren van westelijke entrees van het 		
landgoed
Groenstructuur bij Slijpkruik met Het Landhuis 		
onderdeel van het landgoed
Versterken van tuinbouwgebied Kalverkamp, 		
inzetten op tuinbouw gerelateerde functie voor 		
Kalverkampweg 3
Versterken samenhangende parkstructuur van
Hanenburg en Vissenkom, lanen, erven en wildwal
versterken
Behouden openheid weiland aan de noord- en 		
noordwestzijde van het landgoed
Versterken van landhuis met tuin, park en lanen
Verbeteren doolhof met oostelijke entree
Verbeteren verbinding Edese bos, versterken 		
historische padenstructuur
Versterken biodiversiteit van bosgebieden en 		
bermen
Behouden en versterken van vista, relatie met 		
de Doesburger Eng met Doesburgermolen
Behouden van relatie met waardevol
cultuurlandschap
Betrekken van monumentale boerderij Pothoven bij
het landgoed

en kleine toegangspoorten zorgt voor een betere bereikbaarheid en spreiding van
recreanten over het landgoed. Door de groenstructuur bij Slijpkruik met het Landhuis
en het groen rondom Het Carré onderdeel van het landgoed te maken, ontstaat een
meer aaneengesloten robuuste groenstructuur. De omvang van het landgoed wordt
daarmee vergroot. De samenhang tussen het park met de vijvers en wandelpaden,
de lanen, het huis, de erven en de wildwal worden versterkt.
De relatie met het waardevolle cultuurlandschap wordt versterkt door de openheid
aan de noord- en noordwestzijde van het landgoed te behouden. Daarmee wordt
tevens de relatie met de Doesburgereng en de Doesburgermolen versterkt. De
biodiversiteit van bosgronden en bermen kan worden vergroot door aanleg van
natuurgebiedjes. Ook keuze voor andere vormen van beheer en het stimuleren van
natuurinclusieve landbouw kunnen hieraan bijdragen.
Het tuinbouwgebied, waar Kalverkampweg 3 onderdeel van is, wordt versterkt
door deze locatie toekomstbestendig te ontwikkelen. Daarbij wordt ingezet op een
maatschappelijke functie, gerelateerd aan de tuinbouw, waar eveneens ruimte is
voor ontmoeting en educatie en waar natuur en cultuurhistorie worden versterkt.
Boerderij Pothoven is nu geen onderdeel van het landgoed. Door de boerderij in
de visie te betrekken wordt de relatie tussen landgoed en haar omgeving versterkt.
Ontwikkeling van de boerderij zelf, kan bovendien een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het landgoed.
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KADERS VOOR DE VISIE
Op basis van de voorgaande stappen zijn tien kaders geformuleerd,
waarmee de spelregels/de kaders voor de visie zijn vastgesteld. Op 31
januari 2019 zijn onderstaande kaders door een vertegenwoordiging van de
werkgroep gepresenteerd aan de gemeenteraad van Ede.

1

Het landgoed bevat verschillende tijdslagen zoals het
middeleeuwse kasteel, 18e eeuws landgoed en het 19e-eeuws
landhuis. De beleefbaarheid van het verleden vormt de inspiratie voor
de toekomstige ontwikkelingen van het landgoed.

2

De karakteristieke kenmerken van het landgoed moeten behouden
en versterkt worden. De maatregelen uit het Herstelplan Landgoed 		
Kernhem te Ede (2011), toegespitst op het herstel en behoud van
de bovengrondse cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zijn
uitgevoerd. In de visie wordt ingezet op de toekomstige functies, het
gebruik en realisatie door een duurzame samenwerking met de
partners (gebruikers en pachters/huurders).

3

Het landgoed heeft een belangrijke publieke en maatschappelijke
functie, is goed bereikbaar, openbaar toegankelijk en mag in omvang
niet kleiner worden.

4

De maatschappelijke betekenis van het landgoed staat centraal en kan
worden versterkt door:
De monumentale, culturele, archeologische en cultuurhistorische 		
waarde van het groen en rood;
Het waardevolle landschap op het landgoed;
De verbinding tussen het landgoed en het waardevolle landschap 		
(bestaande uit engen en bossen) rondom het landgoed;
De verbinding van natuur en de waarde voor de biodiversiteit 			
(ecologische verbinding);
De bijdrage die het levert aan de educatie van jeugd en volwassenen 		
en hen daardoor met het landgoed verbindt;
Het gebruik als recreatiegebied voor de stad (uitloopgebied) met de 		
fiets- en wandelroutes;
Het gebruik voor land- en tuinbouw.

-

5

De functies en het toekomstige gebruik van het landgoed moeten 		
passen bij de karakteristieke kenmerken van het 18e- en 19e-eeuwse 		
landgoed: gebruik voor ‘lust (ontspanning) en nut’ (voedsel).

6

De landbouw en de samenwerking met boeren en 				
voedselproducenten is essentieel voor de uitstraling van het landgoed, 		
waarbij gestreefd wordt naar lokaal en verantwoordelijk geproduceerd 		
voedsel.

7

Nieuwe functies die toegevoegd worden, moeten een bijdrage leveren 		
aan een toekomstgerichte exploitatie en de instandhouding van de 		
kernkwaliteiten van het landgoed en de opgaven voor klimaat, water en
energie (ambities voor duurzaamheid).

8

De visie draagt bij aan een oplossing voor de locatie Kalverkampweg 3,
waarbij woningbouw geen optie is.

9

Op het landgoed is sprake van een exploitatie op micro- en macro 		
niveau. Vitale bedrijven in de land- en tuinbouw, horeca, zorg, recreatieen toerismesector zorgen voor een evenwichtige exploitatie van het 		
gehele landgoed, indien nodig met inzet van publieke middelen.

10

Er zijn verschillende begrenzingen voor het landgoed:
Een fysieke begrenzing van het landgoed/erfgoed, herkenbaar als 		
entree van het landgoed (karakteristieke kenmerken, markeren in het 		
gebied);
Een begrenzing voor de visie met het uitvoeringsplan met toekomstige 		
maatregelen (uitvoering voor de komende jaren);
Een begrenzing ten behoeve van de exploitatie van het landgoed 		
(beheer en onderhoud, eigendom, pachters/huurders);
Een begrenzing ten behoeve van de ecologische verbindingen (natuur);
Een begrenzing van de bebouwde kom (juridisch).

-

-
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5. VISIE LANDGOED KERNHEM
De kwaliteiten, de kansen, het gemeentelijk beleid en de kaders leiden tot de
toekomstvisie voor Landgoed Kernhem. In dit hoofdstuk is de visie samengevat in

2

BEREIKBAARHEID EN AANTREKKELIJKE ENTREES
(RECREATIEPOORT LANDGOED KERNHEM)

een achttal hoofdpunten gebaseerd op kwaliteit, ontwikkeling en organisatie. Voor

Het negatieve effect van de huidige wegenstructuur, de N224 en de Kernhemseweg

Landgoed Kernhem als dynamisch en toekomstbestendig landgoed is het belangrijk

als bedrijfsontsluitingsweg, vraagt om een kwaliteitsimpuls. De oorspronkelijke

dat cultuurhistorische en landschappelijke structuren worden verbonden, de beleving

lanenstructuur ten zuiden van het landhuis is onderbroken als gevolg van de

van de historie van het landgoed en het omliggende landschap verbeterd wordt en

verbreding van de N224. Datzelfde geldt voor de entrees van het landgoed.

de op het landgoed aanwezige functies worden versterkt. Daarbij wordt ingezet op

De opgave op het landgoed zal gekoppeld moeten worden aan grotere

het borgen van de continuïteit van het landgoed als het gaat om beheer en behoud.

infrastructurele opgaven voor Ede, waarbij voor het landgoed een aantal nieuwe

Om dit goed te organiseren, verdient het landgoed het om, als één van de oudste

entrees, verbonden door fiets- en voetpaden, essentieel is. Het is eveneens van

landgoederen van Nederland, een landgoedbestemming te krijgen.

essentieel belang om de spoorwegovergang van de hoofdlaan, een belangrijke
schakel als recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen het landgoed en het Edese

1

BELEEFBAARHEID VAN DE KERNKWALITEITEN VAN HET 		
VERLEDEN
De uniciteit van het landgoed wordt bepaald door het verhaal van het verleden,
van het middeleeuwse kasteel naar het agrarisch landgoed tot publiek bezit.

bos, te behouden.

3

VERGROTEN VAN DE BIODIVERSITEIT EN VERBETEREN VAN DE
VITALITEIT VAN DE BODEM.

Het verbeteren van de beleefbaarheid van de kernkwaliteiten van de historische

Het gemeentelijk actieplan Biodiversiteit zet onder andere in op natuurinclusieve

parkaanleg, de monumentale gebouwen en de relatie met het historische

landbouw, goed bodembeheer en vermindering van de inzet van

cultuurlandschap, versterkt het beeld van het gehele landgoed. Deze kernkwaliteiten

bestrijdingsmiddelen. De agrarische bedrijven op het landgoed kunnen hier hun

dienen te worden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan, waarin eveneens een

voordeel mee doen en wellicht een voorbeeld worden voor andere bedrijven in Ede.

huisstijl en kleur voor de communicatie over Landgoed Kernhem is aangegeven.

Maar belangrijker nog, door op een andere manier de landbouw te organiseren,

Kleuren uit het familiewapen kunnen hiervoor inspiratie bieden. Het gelaagde

kan de biodiversiteit behouden en versterkt worden zodat het landgoed ook in

verhaal van Landgoed Kernhem zal beleefbaar moeten zijn door markering van

de toekomst een belangrijke stapsteen is voor plant en dier. Het landgoed is een

waardevolle structuren uit de verschillende tijdslagen, een kwaliteitsimpuls voor het

leefgebied op zichzelf van waaruit verdere verspreiding naar de omgeving kan

informatiesysteem van het landgoed, de Kernhemse huisstijl, en het ontsluiten van

plaatsvinden.

de verhalen over het verleden in de vorm van een digitaal portaal. Daarmee kan de

De oude bomen aan de Doolhoflaan zijn van belang voor de aanwezige

gemeente Ede tevens andere landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente op

vleermuispopulatie. Vervanging van deze oude bomen vindt in overleg plaats

de kaart zetten.

vanwege belang voor biodiversiteit èn cultuurhistorie. Het landgoed leent zich goed
voor het terugbrengen/herstellen van stinzenflora en de functie van het landgoed
voor insecten en kleine zoogdieren zoals de das. De oude lanen leveren extra
mogelijkheden voor paddenstoelen. Aanpassingen in de wijze van beheer en
onderhoud kunnen de biodiversiteit versterken.
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4

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE VAN HET LANDGOED
De sociale, maatschappelijke en recreatieve functie van Landgoed Kernhem is,

6

LANDGOEDBESTEMMING VOOR KERNHEM
Om in de toekomst de karakteristieke kenmerken van het landgoed te behouden,

liggend aan de stadsrandzone, in toenemende mate relevant. Het landgoed heeft

zal Landgoed Kernhem een landgoedbestemming moeten krijgen, waardoor de

een belangrijke betekenis als uitloopgebied van de stad, voor educatie, zorg en bij

kwaliteiten van het cultuurhistorische erfgoed worden geborgd. Voor de begrenzing

(toekomstige) opgaven rondom klimaat en hittestress. Ook voor culturele activiteiten

van Landgoed Kernhem wordt de begrenzing van het toenmalige beschermde

is het landgoed en met name ook het landhuis uitermate geschikt. Tevens kan de

stads- en dorpsgezicht, zoals in 2003 was vastgelegd in Bestemmingsplan

oude functie van het landgoed, met haar nutstuinen en boomgaarden, een steeds

‘landgoed Kernhem’, op hoofdlijnen aangehouden. Daarbij kan de monumentale

belangrijker rol spelen bij het leveren van lokale voedselproducten (melk, kaas, meel,

boerderij Pothoven met omliggende gronden bij het landgoed worden betrokken,

fruit etc.) en een bijdrage leveren aan het imago van Ede als stad van ‘food’.

hoewel deze niet van origine bij het landgoed behoorde.

Nieuwe ontwikkelingen dienen ondersteunend te zijn aan de sociaal-

De grens van de bebouwde kom dient buiten het landgoed te liggen. Uitbreiding

maatschappelijke functie, waarbij de ontwikkeling van Kalverkampweg 3 kan

van huidige functies, zoals bedrijven, infrastructuur en de begraafplaats mogen

inspelen op het vergroten van de zorgfunctie in combinatie met tuinbouw, educatie

de kernkwaliteiten, die zijn vastgelegd in de nieuwe landgoedbestemming als

en een ontmoetingsplek voor de ‘buren’.

onderdeel van het toekomstige omgevingsplan, niet aantasten.

Voor functies die geen bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke functie, zal
in overleg een andere geschikte plek moeten worden gevonden. Nieuwe functies die
het maatschappelijk sociale aspect versterken, kunnen worden ontwikkeld. Hierbij
kan gedacht worden aan kleinschalige voorzieningen voor verblijfsrecreatie, nieuwe
routes, etc.

5

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OP BASIS VAN KWALITEIT,
ORGANISATIE EN FUNCTIES
Toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de gestelde kaders. Dat
betekent dat de ontwikkeling, of dat Kalverkampweg 3 is of een andere nu nog
onvoorziene ontwikkeling, het landgoed in vele opzichten moet versterken. De
zoneringskaart geeft richting aan de basis en de te versterken thema’s zoals de
structuur van het landgoed, het maatschappelijk nut, biodiversiteit, et cetera geven
verdere invulling. Iedere nieuwe ontwikkeling wordt langs de zogenaamde ‘meetlat’
gelegd: de kaders. Kalverkampweg 3 is hiervoor een eerste casus. Er is een voorlopig
plan op hoofdlijnen ontwikkeld passend bij de zone (tuinbouw) en bijdragen
leverend aan het maatschappelijk nut, het versterken en beleefbaar maken van
het verleden, ruimte voor ontmoeting en educatie en mogelijke verkoop van op
het landgoed en omgeving geproduceerde producten. Een voorbeeld voor een
eerste uitwerking is als losse bijlage bij deze visie opgenomen, maar maakt geen
onderdeel uit van het rapport. Deze zal met betrokken partijen verder uitgewerkt
worden.
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Begrenzing van het landgoed

7

TOEKOMSTBESTENDIG BEHEER EN BEHOUD VAN HET
LANDGOED IN HANDEN VAN EEN COÖRDINATOR
Om het toekomstbestendig beheer en behoud van de kernkwaliteiten van het
landgoed te borgen en de maatschappelijk relevantie te vergroten, is de continuïteit
in het beheer en in de uitvoering van de visie van essentieel belang. De gemeente
als eigenaar van Landgoed Kernhem is daarvoor de aangewezen instantie.
Echter, niet zonder de betrokkenheid van de belanghebbende maatschappelijke
partijen en buurtbewoners die in het verleden en ook tijdens het visieproces ‘hart’
hebben getoond voor het landgoed. Dit sluit ook aan op het gedachtegoed van
de Omgevingswet, het Edese Bestuursakkoord en de aanpak van het programma
’Levend Landschap’. Om de belangen, ambities, de continuïteit en de samenwerking
met betrokkenen te borgen, kan voor het landgoed een coördinator aangesteld
worden. De taak van de coördinator, die in opdracht van de eigenaar werkt, bestaat
uit het versterken van de duurzame samenwerking met en tussen de pachters/
huurders, gebruikers, de naastgelegen bedrijven (NIZO, Vika) en maatschappelijke
partijen en buurtbewoners. De coördinator draagt ook zorg voor de uitvoering van de
visie.

8

BORGEN VAN CONTINUÏTEIT LANDGOED DOOR CIRCULAIRE
(LOKALE) SAMENWERKING EN GEBRUIK MAKEN VAN
MIDDELEN EN MOGELIJKHEDEN (PROVINCIE, RIJK EN
FONDSEN)
De huidige pachters/ huurders hebben in hun ambities aangegeven op welke wijze
de land- en tuinbouw en de zorg een positieve bijdrage aan het landgoed kunnen
geven. Vormgeven aan die samenwerking is van belang om de bestaanszekerheid
van de huidige bedrijven te vergroten.
De buren, gebruikers en maatschappelijke organisaties hebben laten zien dat
het landgoed hen na aan het hart ligt en een deel van hen geeft aan ook in de
toekomst een rol te willen blijven vervullen. Van belang is dat wordt onderzocht
welke organisatiestructuur past bij de continuïteit in het beheer en in de uitvoering
van de visie met alle betrokkenen. Door bijvoorbeeld de keuze voor een
rechtspersoon (stichting, coöperatie of vereniging) kan optimaler gebruik worden
gemaakt van financiële middelen (Rijk en provincie) en mogelijkheden waardoor een
extra impuls kan worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en exploitatie.
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LE G E NDA
Stedelijk gebied Ede

Bos (natuur)

Historische kern Ede

Parkbos

Bedrijven

Landbouw (esgrond)

Karakteristieke wegen en paden

Landschappelijke verbinding

Stadspark

Overige hoofdwegen

Ecologische verbinding

Kenmerkende bebouwing (<1935)

Tuinbouw (park)

Spoorlijn

Bebouwing

Lanen en singels

Station

Water

Verbinding hoofdlaan
Stedelijke verbinding

Ontwikkellocatie Kalverkampweg 3
Ontwikkellocatie parkeren

Herstel lanenstructuur
Huis Kernhem

Doesburger Eng (Molenbiotoop)

Hoofdentree

Doesburger Molen

Doolhof

Entree

Kerk

Wildwal

Entree fietsers/voetgangers

Begrenzing Landgoed Kernhem

Pothoven

Verdwenen wildwal

N224

Relatie Huis Kernhem - Doesburger Molen

Voormalig Pannenhuis

Voormalige schaapsdriften

Tuinhuis

(Molenbiotoop)
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6 . M A AT R E G E L E N E N V O O R ST E L L E N
In de visie komt naar voren dat Landgoed Kernhem een groot maatschappelijk
belang heeft als stedelijk uitloopgebied met hoge landschappelijke,
cultuurhistorische, archeologische en natuurwaarden. Kansen liggen er in het
opnemen van het gehele landgoed in het Gelders Natuur Netwerk. Noodzakelijk is
een nieuw verkeerscirculatieplan, gericht op het ontwikkelen van recreatieve routes
en het signaleren van koppelkansen met toekomstige ontwikkelingen van de N224,
zoals het opheffen van de functie van de Kernhemseweg als bedrijfsontsluitingsweg.
Ook de grens van de bebouwde kom vraagt om een kwaliteitsverbetering. Zonder
een businesscase voor Landgoed Kernhem, waarbij de inkomsten en uitgaven
versus investeringen in beeld worden gebracht, zullen nieuwe ontwikkelingen
en functies van het landgoed een politiek issue blijven (onderdeel van de
gemeentelijke begroting), in plaats van een lange termijnvisie op basis van een
toekomstbestendige exploitatie.
Om het landgoed in stand te houden, te versterken en te ontwikkelen, zijn met de
werkgroep verschillende maatregelen/voorstellen benoemd. Deze maatregelen/
voorstellen zijn gerubriceerd onder de acht hoofdopgaven van de visie. Soms
komt een maatregel meerdere keren voor en daaruit blijkt dat deze meerdere
hoofdopgaven uit de visie ‘bedient’.
De maatregelen/voorstellen variëren in concreetheid, omvang en complexiteit. De
volgende stap is het maken van een Maatregelenplan of Uitvoeringsprogramma
waarin de maatregelen beoordeeld worden op mate van geschiktheid, geprioriteerd
worden en onderzocht wordt wie de maatregel gaat uitvoeren. Hierin is de
financiering uiteraard een belangrijk onderdeel waarbij nadrukkelijk ook naar
andere, wellicht nieuwe, financieringsbronnen wordt gekeken. Het Maatregelenplan/
Uitvoeringsprogramma wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de
gemeenteraad van Ede.
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1

BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN HET LANDGOED ALS
CULTUURHISTORISCHE PAREL
Beeldkwaliteitsplan met beheer- en herstelmaatregelen, met aandacht voor:

Communicatieplan voor het beleefbaar maken van het historisch gelaagde

•

Beheer en onderhoud (passend bij het landgoed met aandacht voor natuur- en

landgoed Kernhem, met aandacht voor:

cultuurwaarden)

•

•
•
•
•
•
•

Vitaliteit van de karakteristieke lanenstructuur
Opknappen van beeldbepalende lanen, waaronder Kalverkampweg, met oog

Een heldere verhaallijn/ boodschap waarin de gelaagdheid van het landgoed
tot uiting komt

•

Een huisstijl voor communicatie (informatieborden, website, bewegwijzering, etc.),

voor de diversiteit aan paddenstoelen

passend bij het landgoed (daarbij kunnen kleuren van het familiewapen als

Verjonging van de Doolhoflaan, waarbij de vleermuispopulatie in stand blijft

uitgangspunt gelden)

Aanleg van nieuwe laan (wandelroute) ten noorden van N224
Herstel van de rand van de Doolhoflaan nabij het bedrijventerrein

•

Educatie en rondleidingen i.s.m. verschillende partijen (welke verhalen kunnen
waar/ door wie verteld worden)

Versterken van de bestaande structuren van de wildwal, door op grotere schaal
te verbinden met bestaande structuren, bijvoorbeeld delen van de wildwal die
nog bij het Edese Bos liggen en het terugbrengen van oorspronkelijke vegetatie
wildwallen

•

Plaatsen van een theekoepel (moderne variant) aan de Rode Allee, als robuuste
verbinding naar het park

•
•
•
•

Versterken van boomgaard en onderdeel maken van wandelroute/ activiteiten
Versterken van kwaliteit bestaande bouwwerken
Gebruik landbouwgronden (bijv. maisteelt ontmoedigen op de Doesburgereng)
Meubilair op het landgoed (banken, hekken, lantaarnpalen, vuilnisbakken etc.);
vervangen/ verwijderen van elementen die niet passen bij het landgoed

•

Kleurgebruik en informatieborden op het landgoed ontwikkelen
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2

BEREIKBAARHEID EN AANTREKKELIJKE ENTREES
(RECREATIEPOORT LANDGOED KERNHEM)
Opstellen van een verkeersplan aangaande de bereikbaarheid van het landgoed,

•

de verkeersveiligheid en recreatieve routes, met hierin opgenomen:

deel van de Doolhoflaan, met aandacht voor zonering; waar wel en 			

•

		waar niet)

Verbetering van de ontsluiting van het landgoed aan de zuid- en westzijde
(N224 en Lunterseweg), daarbij eveneens aandacht voor de omliggende

•

•

o

Ontwikkelen van een wandelroute vanuit Edese Bos

verkeersluw te maken/af te waarderen en te versterken als onderdeel van het

o

Ontwikkelen van een klompenpad/ blotenvoetenpad

landgoed (historische lanenstructuur)

o

Opheffen kleine ‘ganzenpaadjes’ en herstellen van originele 		

Verbetering van de verkeersveiligheid door fietsverkeer te reguleren

			

en knelpunten voor het fietsverkeer op te lossen (inclusief omgeving

•
•

via de N224. Tegelijkertijd zou aangesloten kunnen worden op het onderzoek
kader van het milieu (fijn stof,geluid, e.d.).
(idee: fietsstraat Kernhemseweg afkoppelen Doesburgerdijk voor fietsers).
Oplossingen om sluipverkeer op het landgoed te voorkomen en daarmee
(incidentele) filevorming bij de aansluiting van de Kernhemseweg en
Zonneoordlaan op de Lunterseweg tegen te gaan.
•

Oplossingen om het huidige gebruik van de Kernhemseweg als
bedrijfsontsluitingsweg te beperken, om de verkeersveiligheid te vergroten en de
historische kwaliteiten van het landgoed te versterken.

paadjes (handhaven)

Aanleg van nieuwe laan (wandelroute) ten noorden van de N224
Versterken van alle bestaande entrees, o.a. door gebruik te maken van
eenduidige en heldere beeldtaal (zie communicatieplan met huisstijl) en

naar verlaging van de snelheid op het westelijke deel van de N224, mede in het

•

Verbeteringen van wandelmogelijkheden op het landgoed:

terreinen die ontsluiten op de N224, met als nevendoel om de Kernhemseweg

Doesburgermolenweg), en tevens aandacht voor de oversteekmogelijkheden
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Scheiding van paden voor wandelaars, fietsers, ruiters (o.a. vanaf het tweede

aandacht voor sociale veiligheid van deze locaties.
•
•

Ontwikkelen van een nieuwe entree vanaf de Doolhoflaan, met parkeerruimte
Ontwikkelen van een nieuwe entree vanaf de Lunterseweg/ Kalverkampweg

3

VERGROTEN VAN DE BIODIVERSITEIT EN VERBETEREN VAN DE
VITALITEIT VAN DE BODEM.

4

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE VAN HET
LANDGOED

Beeldkwaliteitsplan met beheer- en herstelmaatregelen, met aandacht voor:

Opstellen van een businesscase voor het landgoed, met aandacht voor:

•

•

•

Aansluiting op groenblauwe structuur Ede stad (omliggende wijken landgoed)
Aansluiting op beboste deel ten zuiden van woningcomplex Het Carré

functies van het landgoed en als uitloopgebied voor de stad

(verlengen groene uitloper)
•
•
•
•
•

Aansluiting op Doesburgerdijk, de groene zone, waarvan de groenstructuur

o
•

Gazon voor sport en spel en om te picknicken

Verkennen van kleinschalige voorzieningen voor verblijfsrecreatie:

moet worden behouden en versterkt

o

mogelijkheden voor verblijfsrecreatie bij boerderij Engelenhove.

Verbinding Doesburgereng door overgang te verzachten

o

mogelijkheden voor tijdelijke stalling van paarden voor tussenstop

Gefaseerd herstellen van lanen als natuurlijke groenstructuren (o.a. Doolhoflaan,

			

ruiters op het landgoed, inclusief routing (zonering; waar wel en 		

fasering en zorgvuldigheid van groot belang vanwege vleermuizenpopulaties)

			

waar niet)

Mogelijkheden voor het versterken van vleermuispopulatie (o.a. vleermuiskelders)

•

In kaart gebrachte routestructuren van wild (hekken houden dieren tegen,
oversteekbaarheid Lunterseweg voor dieren) en de op basis daarvan opgestelde
Mogelijkheden voor kruidenmengsels op landgoed (bosranden en grasranden)
voor insecten en vlinders, zoals het landkaartje, de gehakkelde aurelia, het bruin

Verkennen van mogelijkheden voor maatschappelijke, culturele en/of educatieve
functie van Huis Kernhem

•

verbetermaatregelen
•

Versterken van recreatievoorzieningen, passend bij de kernkwaliteiten en

Verkennen van mogelijkheden voor een ontmoetingsplek met
sociaalmaatschappelijke functies

•

Ontwikkelen/ uitbreiden van tuinbouwfunctie op het landgoed (evt.
koppelkansen met voedselbos Ede of Stichting Heerenboeren)

blauwtje, het oranjetipje en de kleine vuurvlinder
•

Inzet op ecologisch beheer (waar mogelijk en in balans met de erfgoedwaarden
van het landgoed)

•
•

Stimuleren van natuurinclusieve landbouw
Landgoed Kernhem onderdeel maken van het Gelders Natuur Netwerk
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5

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OP BASIS VAN KWALITEIT,
ORGANISATIE EN FUNCTIES
Opstellen van een businesscase voor het landgoed, met aandacht voor:
•
•
•

Verkenning van mogelijkheden voor kleinschalige verblijfsrecreatie

6

LANDGOEDBESTEMMING VOOR KERNHEM
•
•

Verkenning nieuwe locatie voor politiehondenvereniging
Ontwikkeling van Kalverkampweg 3, passend bij de kernkwaliteiten en functies

Landgoedbestemming voor landgoed Kernhem vastleggen
Opnemen en herstellen van de historische, monumentale boerderij Pothoven
binnen de begrenzing van het landgoed

•

van het landgoed en aansluitend op de kaders in de visie.

Onderzoek naar mogelijkheden aanpassen juridische grenzen landgoed
rekening houdend met:
o

begrenzing bebouwde kom

o

planologische begrenzing (Onderzoek naar mogelijkheden om 		

			

de bebording van de begrenzing bebouwde kom te verplaatsen 		

			

op afstand van het huis Kernhem).

•

Behouden van de oversteek van de Doolhoflaan bij het spoor en het verbeteren
van de ruimtelijke kwaliteit van de plek, waardoor de laanstructuur en
verbindingsmogelijkheid in stand blijft.
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7

TOEKOMSTBESTENDIGE SAMENWERKING ONDER LEIDING VAN
EEN COÖRDINATOR
•

Uitwerken toekomstig beheerplan rekening houdend met wensen als:

8

BORGEN VAN CONTINUÏTEIT LANDGOED DOOR CIRCULAIRE
(LOKALE) SAMENWERKING EN GEBRUIK MAKEN VAN
MIDDELEN EN MOGELIJKHEDEN (PROVINCIE, RIJK EN
FONDSEN)

inzet van coördinator als de verbindende factor tussen de stakeholders, die
wildgroei voorkomt, zorgt voor eenheid, zorgt voor Communicatie en PR vanuit

•

bedrijfsmatige invalshoek (hoe houd ik het landgoed financieel draagkrachtig),
sturing en uitvoering geeft aan de visie, betrokkenen en belanghebbenden
faciliteert om te zorgen dat zij ook hun steentje kunnen bijdragen.
•

Ontwikkelen van een organisatie(structuur) om samenwerking te bevorderen
(tussen boeren, pachters, gebruikers) en uitvoering te geven aan de visie.

•
•

Organiseren van jaarlijks pachtersdiner om samenwerking af te stemmen
Oprichten van een samenwerkingsverband met vertegenwoordigers van

Onderzoek en uitwerking van de gewenste juridische structuur om nieuwe wijze

betrokkenen en belanghebbenden, waarin kennis en ideeën voor het landgoed

van beheer mogelijk te maken en te borgen rekening houdend met ideeën:

kunnen worden ingebracht.

o

Vergaand delegeren van beheer naar een stichting, coöperatie, 		

			

beheerorganisatie. In het bestuur zou bijv. plek zijn voor pachters 		

			

en huurders. De andere partners een andere rol en andere plek in

			

deze organisatie in belang van draagvlak en verdeling van taken;

o

Onderzoek relatie met Buurtrichter, modern buurtschap. 			

			

Met een organisatie komen ook andere partners in beeld en ook 		

			

andere financieringsbronnen.

o

Huidige eigenaar is de gemeente en die heeft verschillende rollen

			

en petten en dat is soms lastig. Ook verschillende 			

			

aanspreekpunten, ambtelijk en politiek. Vraag is of een gemeente

			

wel die rol kan vervullen.
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