
Bericht / Vraag Beantwoording

Hoe wordt de rust uitstraling van de Veluwe gewaarborgd. Het begint zo aardig 

op een drukke stad te lijken

In de plannen wordt rekening gehouden met de uitstraling van de Veluwe. Zo wordt er 

bijvoorbeeld in het onwerp Spoorzone met de houten kap gerefereerd aan een bladerdak en 

wordt er met de beplanting rekening gehouden met een Veluws karakter. Ook bij de Parklaan 

wordt er met beplanting rekening gehouden.

Hallo, is de presentatie ook later terug te kijken? De presentatie is achteraf ook terug te kijken op www.ede.nl/stationsomgeving

Hebben de projecten vertraging vanwege de coronacrisis?

Vooralsnog is er bij de projecten geen sprake van vertraging door de coronacrisis. We hopen 

dat dit zo blijft.

Kunnen jullie zien hoeveel inwoners mee hebben gekeken/kijken?

De online kijkers kunnen wij zien, hoeveel mensen via EdeTV hebben meegekeken is niet 

bekend. In totaal hebben op dit moment meer dan 900 mensen (een deel van) de presentatie 

bekeken.

Hoe ziet Ede de bussen op de Klinkenbergerweg te laten rijden ivm 

nooddiensten, en de toch al drukker wordende Klinkenbergerweg?

Met de verplaatsing van het station wordt het busstation ook verplaatst. Hiermee lijkt een 

verplaatsing van de busroutes ook logisch. Voor de Klinkenbergerweg gaat onderzocht worden 

op welke locaties eventuele bushaltes logisch zijn.

Ik mis Bennekom in de presentatie. Kan hier nog iets over gezegd worden?

Eind mei / begin juni zal er een nieuwe informatieavond worden georganiseerd rond de 

doorfietsroute door Bennekom. Tijdens deze avond zult u geïnformeerd worden over de 

voortgang van het project.

Hoe is de verbinding tussen de doorfietsroute en de noordingang van het 

station?

Vanaf de doorfietsroute Ede Wageningen kan je vanaf de Stationsweg de noordelijke 

fietsenstalling van het station bereiken. Via deze fietsenstalling kom je op perron 1 in het 

station aan. Via perron 1 zijn ook de overige perrons bereikbaar. Vanuit het zuiden is het 

logischer om de zuidelijke fietsenstalling als ingang te nemen met de fiets.

Is het denkbaar dat de Stationsweg wordt heringericht met klinkers?

Een eis van de provincie Gelderland is een goede en comfortabele verharding voor de fietsers. 

Klinkers zijn elementverharding en voldoen daar niet aan. Voor de Stationsweg is dit voor het 

fietsgedeelte dus niet voorzien. Afhankelijk van de inrichting kan van voor het autoverkeer een 

andere keuze worden gemaakt

Hoe zit het met de kruising van de Stationsweg aan de prins berhardlaan waar 

nu auto’s gratis parkeren en fietsen niet veilig is naar de middelbare school? Deze wordt aangepakt met de herinrichting van de Stationsweg.

Geen busverkeer meer op stationsweg?

Met de verplaatsing van het station wordt het busstation ook verplaatst. Hiermee lijkt een 

verplaatsing van de busroutes ook logisch. Voor de Klinkenbergerweg en de Stationsweg gaat 

onderzocht worden op welke locaties eventuele bushaltes logisch zijn, 30km/u op de 

Stationsweg maakt het aannemelijk dat de vervoerder geen gebruik meer maakt van de 

Stationsweg.

Kan bij de herinrichting Stationsweg ook meteen de Detmarlaan worden 

meegenomen? Is al 30km/u maar in praktijk 60km/u. Ook is Detmarlaan 

doorgaande fietsroute vanuit fietsplan De Detmarlaan is onderdeel van het project Levendig Centrum en wordt daarin meegenomen.

Hoe worden de omwonenden van de klinkenbergerweg meegenomen in de 

participatie?

De brief met informatie over de herinrichting van de Stationsweg is ook op de 

Klinkenbergerweg verspreid. Daarnaast kan iedereen opmerkingen en commentaar insturen 

naar info@edefietst.nl of op www.ede.nl/stationsweg reageren.

Komt er goed asfalt om te skeeleren op de fietsroute?

Voor de fietsers heeft asfalt of glad beton de voorkeur. Waarschijnlijk wordt dit ook prettig om 

te skeeleren. 

Wij hebben ons reeds enige tijd geleden bij de gemeente aangemeld als 

belangstellende voor de participatie over de fietsroute. Hoe worden wij vanuit 

de gemeente op de hoogte gehouden hierover? Nb over deze informatieavond 

lazen we bij toeval in de krant.

Er wordt een mailinglijst opgesteld; als u een mail stuurt naar info@edefietst.nl nemen wij uw 

aanvraag daarin mee.

De procedure om je aan te melden voor de nieuwsbrief over de fietsstraat is niet 

heel toegankelijk, dat gaat via een algemeen contactformulier waarbij 

onduidelijk is wat je waar moet invullen. Zou dat gebruiksvriendelijker kunnen?

Ten tijde van de presentatie was dit nog zo. Nu is het mailadres info@edefietst.nl beschikbaar 

voor aanmelding.

Een fietstunnel is per definitie onveilig toch?

Dit is afhankelijk van de inrichting van de fietstunnel. Als deze goed verlicht is en overzichtelijk 

dan is een fietstunnel in principe veilig. De verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd door het 

weghalen van een mogelijke ontmoeting/conflict tussen auto- en fietsverkeer.

Bussen gaan over de Klinkenbergerweg, dan neemt de drukte van zwaar verkeer 

toch toe?

Met het verleggen van de busroutes komen er inderdaad meer bussen dan nu te rijden over de 

Klinkenbergerweg.

Hoe moet men vanuit Veldhuizen naar het station??

Dit heeft geen relatie met de Doorfietsroute Ede-Wageningen en het tracédeel Stationsweg. Op 

https://www.edefietst.nl/ is een kaart zichtbaar waarop de fietsroutes allemaal staan.

Blijven de bussen over de Stationsweg rijden?

Met de verplaatsing van het station wordt het busstation ook verplaatst. Hiermee lijkt een 

verplaatsing van de busroutes ook logisch. Voor de Klinkenbergerweg en de Stationsweg gaat 

onderzocht worden op welke locaties eventuele bushaltes logisch zijn, 30km/u op de 

Stationsweg maakt het aannemelijk dat de vervoerder geen gebruik meer maakt van de 

Stationsweg.

Als de Stationsweg ook al klein gemaakt wordt, wordt het station nog 

onbereikbaarder voor Ede Noord/noordwest.

Met de herinrichting van de Stationsweg wordt het makkelijker en comfortabeler voor de 

fietser en voetganger om van/naar het station te komen. Dat verbeterd de bereikbaarheid voor 

deze doelgroep. Voor de gebruikers van de auto blijft de Klinkenbergerweg beschikbaar als 

50km/u route van/naar het station.

De norm voor de drukte op KBW wordt op 2019 gesteld, terwijl de KBW al 20 

jaar te druk is. 2019 is dan ook geen goede norm.

Helaas zien we overal in Nederland een toename van verkeersdrukte en zo ook op de 

verschillende ontsluitingswegen van Ede, waaronder de Klinkenbergerweg. Het is een bekend 

aandachtspunt voor ons in de planontwikkeling van de verschillende projecten.

Waarom zie ik geen snelle fietsers door de nieuwe fietstunnel rijden in het 

filmpje?

Het wordt enorm druk met snelle fietsers en voetgangers die door elkaar heen  

gaan?

De fietsroute is bedoeld voor alle fietsers en voetgangers. Met het veiliger, aantrekkelijker en 

comfortabeler maken van de fietsroute zorgen we ervoor dat er meer fietser komen. Onze 

doelgroep is van 8 tot 80 jaar, inclusief langzame en snelle fietsers. Door het weghalen van 

verkeerslichten en meer verkeersveiligheid profiteert iedereen.

Waar ligt de westtunnel. Voor de fietsers van zuid naar noord en vice versa Deze ligt ongeveer ter hoogte van de locatie van de huidige voetgangerstunnel van het station.



De Prins Bernhardlaan die kruist aan de Stationsweg is zeer gevaarlijk voor 

fietsers. Door gratis parkeren zet iedereen de auto hier op straat. Kinderen die 

naar de middelbare school moeten fietsen over de stoep en dat is gevaarlijk voor 

bewoners die hier hun auto’s op hun eigen oprit parkeren. Daarnaast ook voor 

oudere op de stoep. Waarom is deze straat geen blauwe parkeerzone zodat 

mensen die naar hun werk gaan hun auto hier niet meer neerzetten? Deze wordt aangepakt met de herinrichting van de Stationsweg.

Hoe wordt snelheid gehandhaafd op stationsweg het is nu al af en toe een 

racebaan?

De huidige Stationsweg is breed en recht. Om de snelheid te reduceren willen/moeten we de 

Stationsweg herinrichten, deze wordt waarschijnlijk smaller en met drempels.

Stationsweg verkeersluw maken zodat fietsers daarover veilig en snel naar 

stationsweg kunnen en dat wordt gestimuleerd?

Ja, dat is de bedoeling van de Doorfietsroute Ede-Wageningen om fietsers te stimuleren deze 

weg te gebruiken.

Graag wil ik weten van hoe veilig de doorfietsroute van Ede via Bennekom naar 

Wageningen wordt en vooral voor de lange termijn. 

Hoe groot is de garantie dat dit maximaal veilig zal blijven als eindproduct / 

functie ?

De route wordt veiliger dan nu door het weghalen van oversteken, verbreden van fietspaden en 

het verbeteren van de verharding. Hiermee bereiken we een positief effect binnen een 

bestaand gebouwde omgeving. Dit effect blijft tot in de lange termijn effectief.

Waarom wordt er geen rekening mee gehouden dat het ombouwen van de 

Grintweg in Bennekom/Wagenigen tot fietsstraat al het doorgaande autoverkeer 

naar de Kierkamperweg wordt verdrongen.

De situatie is daar al een in- en uitgang van de WUR en wordt dan veel drukker 

onveiliger met name in de spits staan er files door het hele dorp.

De laatste jaren dat neemt alleen maar toe als in en uit gang van de WUR

De verkeersmodellen laten zien dat het verkeer op de Grintweg met name noord-zuid gericht 

is, en de Kierkamperweg Oost-West. Met de opening van de Parklaan krijgt het Noord-Zuid 

verkeer een alternatieve route die na realisatie van beter Bereikbaar Wageningen ook sneller 

zal zijn,

In de presentatie werd aangehaald dat er bij de aanleg van het fietsgedeelte van 

de wegen van de fietsroute Ede-Wageningen asfalt sterk de voorkeur heeft in 

verband met het prettiger fietsen.

Nu zal zo’n fietsroute ook aantrekkelijk zijn voor (inline)skaters, maar het type 

asfalt (hoe gladder, hoe prettiger) heeft daarop nog sterker invloed voor het 

rijplezier dan bij een fiets. Wordt daar ook rekening mee gehouden? 

In principe wordt er ontworpen voor de fietser, maar de voordelen voor de inline skater gelden 

ook voor de fietser, dus we houden daar indirect rekening mee.

Waarom een dure tunnel voor de fietsers op de Emmalaan in plaats van een 

doorsteek via de oostelijke zijde aan de Klinkenberg?

Wat is de volgorde van aanleg? Eerst het station en dan de Emmatunnel? Of 

andersom?

Het station wordt inderdaad eerst aangelegd en daarop volgend komt de tunnel onder de 

Emmalaan. We kunnen niet gelijktijdig aan deze projecten werken omdat daarmee de 

bereikbaarheid van het gebied in de knel komt.

Hoe blijft de bereikbaarheid van de Parkweg?

De Parkweg moet te allen tijde bereikbaar blijven en daarmee wordt rekening gehouden bij de 

verschillende plannen. Op het moment dat er aan een project in de omgeving wordt gewerkt, 

kan het wel zo zijn dat er een omleidingsroute van kracht is zoals een tijd geleden bij de 

rioolwerkzaamheden op de Parklaan ook gebeurd is.

Hier is nog geen tunnel ingetekend over de Oude Bennekomse weg. Die komt 

pas na het station?

Het schetsontwerp voor de tunnel in de Oude Bennekomseweg onder de Emmalaan door is 

twee jaar geleden gemaakt, deze wordt nog verder uitgewerkt en staat daarom vaak nog niet 

op tekeningen. De aanleg van de tunnel komt pas na de bouw van het station.

Wat is het plan voor het gebouw ten noorden van het Poortgebouw en de 

monumenten zoals de fontein en de bank?

Direct te noorden van het poortgebouw wordt geen gebouw geplaatst. Het poortgebouw blijft 

zichtbaar. Kijkend naar het poortgebouw komt aan de rechterzijde (westzijde) het gebouw H4). 

De monumenten Fontein en Bank worden geplaatst op het Westhalplein, ter hoogte van het 

voormalig EHBO-gebouw

Waarom wordt geen parkeergarage gemaakt onder de appartementen?

Het betreffen hier sociale huurappartementen. Dit betekent dat er geen financiele ruimte is om 

te investeren in een kostbare gebouwde parkeervoorziening.

Hoeveel parkeergelegenheid komt er bij Enka noord/west per wooneenheid?

Het zijn verschillende type wooneenheden met ieder weer een andere normering. Het totaal 

aantal parkeerplaatsen is nog niet bepaald, dit volgt nog.

Commerciele ruimte in de plint van gebouw H, aan welke functies wordt dan 

gedacht?

Op dit moment is nog geen concrete functie bekend. Te denken valt aan horeca, baliefunctie, 

kantoor. Een supermarkt is niet toegestaan,

Komt er ook ontsluiting voor verkeer uit de Hoven, Carré en Bosrand gebieden 

naar de Akulaan?

De Akulaan zal later in de ontwikkeling een volwaardige ontsluiting voor Enka gaan vormen 

vanaf de Enkalaan en Viscoselaan, zodat er twee ontsluitingswegen de wijk uit gaan.

Hoe hoog worden die gebouwen op Enka NW? Niet zichtbaar vanaf de Edese 

hei? Maximaal 6 lagen hoog. En zullen niet zichtbaar zijn vanaf de hei.

Wat gebeurt er met de parkeergelegenheid voor "De Fietser" wanneer er een 

appartementencomplex komt op de plek van de huidige parkeerplaats?

Op het moment dat gebouw I wordt / is gerealiseerd worden er openbare parkeerplaatsen 

langs de Akulaan aangelegd. Op de drukke dagen (m.n. weekend) fungeert het parkeerterrein 

bij H2-H4 en het nog te reaslieren parkeerterrein bij het poortgebouw als overloop. Bij hele 

drukke dagen kan uitgeweken worden naar de P&R van het station.

Wordt er ook op Enka zelf meer groen bijgeplant? Er is veel gekapt maar nu nog 

een kale bedoening.

Enka en dan met name omgeving Carre en de Conerij worden op dit moment opgeleverd. 

Groenaanplant en dan met name bomen vindt plaats in het najaar (plantseizoen), e.e.a. 

conform de afspraken plannen met de gemeente.

Komen met al die mensen erbij ook wat horeca en winkels en wellicht een 

supermarkt?

Het paviljoen en de plint bieden ruimte voor horeaca en commerciele voorzieningen. Een 

supermakt is niet toegestaan.

Bij de bouw van de Keetmolenflat was ook voorzien in commerciële ruimte, 

liefst horeca. Dat werd geen succes en daar ziet nu een advocaat. Hoe succesvol 

wordt de plint van gebouw H?

Of het succesvol is hangt van veel factoren af. Hier is de commerciele ruimte direct voorzien bij 

een Intercitystation met veel reizigers.



Hoe zal de parkeerplaats bij gebouw H als overloop voor De fietser gebruikt 

worden als er in dit gebied een parkeervergunning vereist is?

Het te hanteren parkeerregime moet nog door de gemeente worden vastgesteld. Overloop van 

de Fietser vindt met name in het weekend plaats.

Hoe gaat de fiets routing van Bosrand Enka naar Spindop en centrum bij bouw 

enka noordwest?

Op het moment dat H2-H4 wordt gerealiseerd en er nog geen fietsverbinding is ter plaatse van 

de Sysselt zal de fietsrouting via de Akulaan gaan verlopen. De Dr. Hartogsweg wordt ter 

plaatse van H2-H4 opgeheven.

Vraag Enka noordwest: Betekent dit dat de eerdere appartementen in de Spoorzone komen te vervallen?
Nee de koopappartementen in de spoorzone (De Residentie) komen niet te vervallen.

Waarom wordt aan Kop van Parkweg een parkeerterrein gemaakt voor 

appartementen terwijl je daar bijna bovenop station woont?! Dat is toch niet 

van deze tijd?

Elk bouwplan moet voldoen aan een (landelijke) parkeernorm, ook een gebouw dichtbij het 

station. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met de nabijheid van het station waardoor 

de parkeernorm lager is.

Wat gaat er gebeuren aan  geluidswerende voorzieningen voor de woningen van 

Oranjestaete langs de Klinkenbergerweg.

De gehele Parklaan wordt aangelegd met zogenaamd 'stil asfalt', wat meer geluid absorbeert 

dan normaal asfalt. Op deze plek is verder geen ruimte voor geluidsschermen, maar is er op 

enkele adressen wel sprake van (mogelijke) hogere akoestische waarden. In 2015/2016 zijn de 

betreffende bewoners hier al per brief over geïnformeerd. In de komende maanden wordt hier 

verder onderzoek naar gedaan er wordt opnieuw contact gelegd met de woningeigenaren van 

deze woningen om toe te lichten wat er gedaan wordt om eventuele geluidsoverlast vast te 

stellen.

Van welk materiaal wordt de geluidswal gemaakt

De geluidswal bestaat gedeeltelijk uit een grondwal van zo'n 1,5 meter hoog. Daarbovenop 

komt een (geperforeerd) scherm van 1,5 meter hoog voorzien van een Veluwse afbeelding.

Kunnen de bewoners van het hoge deel van de Kazernelaan (oostelijk deel) de 

Klinkenbergerweg wel blijven oversteken in de spits tijdens de werkzaamheden. 

Nu lukt dat onder normale omstandigheden al bijna niet..

Bewoners van de Kazernelaan kunnen net als in de huidige situatie nog steeds de 

Klinkenbergerweg op. Door het instellen van een adviesroute zal het verkeer op de 

Klinkenbergerweg afnemen. Daarnaast monitoren wij het verkeer op deze adviesroute en op de 

Klinkenbergerweg. Op basis van de meetgegevens treffen wij waar mogelijk 

verbetermaatregelen.

Wat wordt verstaan onder “kleine” overlast omtrent parklaan?

Hinder tijdens werkzaamheden is niet te voorkomen. Om deze wel zoveel mogelijk te beperken 

treffen we maatregelen. We zetten trillingsarmere en geluidsreducerende machines in. Ook het 

aanbrengen van de geluidswal aan de Berkenlaan in het begin van het project vermindert voor 

de direct aanwonenden hinder. En het verkeer op de Klinkenbergerweg behoudt altijd haar 

doorgang.

Blijven er twee keer 2 rijbanen van de Klinkenbergerweg onder het Station? En 

waarom.

Ja, deze twee rijbanen zijn nodig om de hoeveelheden autoverkeer op deze plek voldoende te 

kunnen afwikkelen.

Blijft voorrangssituatie Zandlaanrotonde buiten de bebouwde kom

Als met deze vraag wordt bedoeld dat de fietsers buiten de voorrang blijven, is het antwoord 

nee. De fietsers (doorfietsroute Ede-Wageningen) aan de westzijde van de Parklaan krijgen 

voorrang.

Hoe zorgen jullie ervoor dat auto's via de Parklaan gaan en niet via KWB?

De meest directe en doorgaande route is in de toekomst de Parklaan, dit zal ook de snelste 

route zijn. Dat neemt niet weg dat er nog steeds verkeer, met bijvoorbeeld bestemming 

centrum, over de Klinkenbergerweg rijdt. 

Er staan veel oude huizen in de beurt. Kunnen die schade oplopen door de 

werkzaamheden, zoals scheuren in de muren?

We zetten trillingsarmere machines in waarmee we trillingen zoveel mogelijk voorkomen en de 

afstand ten opzichte van de huizen is zo groot dat het effect van de werkzaamheden klein zijn. 

Vraag over de Parklaan. Waar sluit de afbuigende weg vanaf de 

Klinkerbergerweg op aan? Met andere woorden: wat wordt de nieuwe 

verbinding?

De afbuigende weg bij de kruispunten WFC en Klinkenbergerweg is de toekomstige Parklaan 

(Generaal Hackettlaan). Dat wordt de doorgaande verbinding. Deze twee kruispunten leggen 

we vooruitlopend op de rest van de Parklaan aan om een goede verbinding te maken naar het 

WFC terrein met de experience, en de tijdelijke P+R van het station zodat men niet meer via de 

Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan om hoeft te rijden.

Komt deze uitgebreide planning van de BAM ook op de site van de Parklaan?

Ja, deze wordt op de website van de Parklaan toegevoegd onder kruispunten 

WFC/Klinkenbergerweg.

Wordt de Diedenweg weer als verkeersomleiding gebruikt

Wij zetten een adviesroute in. Deze loopt niet over de Diedenweg maar over o.a. de Emmalaan/ 

Jan Th. Tooroplaan en de  Dr. W Dreeslaan.

Komt er een verkeersheuvel Kazernelaan / Klinkenbergerweg?

Nee, hier komt geen verkeersheuvel/drempel. Op de Klinkenbergerweg ten noorden van de 

Berkenlaan wordt niet gewerkt.

Wat wordt de route voor het bouwverkeer ?

Wij hebben drie voornaamste routes waarlangs het bouwverkeer gaat rijden. Route 1: vanaf de 

N224 via de Nieuwe Kazernelaan,  projectlocatie. Route 2: vanaf de N224 via Raadhuisstraat, 

Klinkenbergerweg. Route 3: vanaf de A12 via de W. Dreeslaan, Jan Th. Tooroplaan, 

Klinkenbergerweg.

Welke maatregelen worden er getroffen i.v.m overlast van luchtvervuiling bij 

Oranjestaete gelet op de grote toename van het verkeer op de 

Klinkenbergerweg.

Voor wat betreft luchtkwaliteit wordt continue gekeken of wijzigingen aan de plannen een 

overschrijding van toegestane normen tot gevolg heeft. Dat is nergens op de Parklaan het 

geval. Verder wordt de luchtkwaliteit (o.a. fijnstof concentraties) in Nederland continue 

gemonitord onder het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de Parklaan 

is vanaf dit jaar ook in die metingen en prognoses meegenomen. Er wordt dus niks gedaan 



Wat is de bestemming van de vrijgekomen grond (station, fietsenstalling en 

busterrein)?

Het Noordplein wordt voor het grootste deel herontwikkeld nadat de werkzaamheden voor het 

station zijn afgerond. De planvorming voor het deze ontwikkeling moet nog worden opgestart  

Aan de zuidzijde van het Noordplein, tegen het spoor aan, komt een fietsenstalling, een Kiss & 

Ridezone (halen en brengen) en van daaruit een toegang tot de perrons (via perron 1).

De stationsbebouwing inclusief stallingen wordt gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe 

station, aansluitende fiets- en voetpaden en openbare ruimte (groen). 

Wanneer wordt de nieuwe fietsbrug gerealiseerd?

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe viaduct gerealiseerd wordt. De nog te contracteren 

aannemer zal hiervoor een planning maken. De overweg Sysselt blijft tot die tijd in gebruik voor 

langzaam verkeer, en zal pas worden opgeheven als het viaduct beschikbaar is.

Om begin 2022 – vooruitlopend op de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor - 

meer intercity’s te kunnen laten rijden zal eind 2021 de oversteek bij de Sysselt voor auto’s 

worden afgesloten. De overgang blijft wel in gebruik voor fietsers en voetgangers. 

Welke voorzieningen komen er in het nieuwe station voor mensen met 

beperkingen?

De toegankelijkheid van het nieuwe station, inclusief busplein en P&R is geborgd. Zo komen er 

roltrappen en liften naar alle perrons vanuit de perrontunnel. Er komen blinde geleidelijnen en 

bij de trappen en liften brailleplaatjes voor oriëntatie. Kleurstelling, markeringen en verlichting 

zijn aangepast voor slechtzienden. De perronhoogte wordt aangepast. Ook zullen er goed 

bereikbare (kort)parkeerplekken zijn op de K&R en in de P+R zijn een aantal plekken 

gereserveerd. Alle hellingen op en rond het station zijn aangepast, de bushaltes zijn aangepast 

en de looproutes zijn voorzien van markeringen. Aan alle actuele eisen van toegankelijkheid 

wordt voldaan, het voert te ver om deze hier allemaal in op te nemen, hierboven hebben we er 

een aantal benoemd.

Krijgt het nieuwe station door het verwijderen van de toegang vanuit de 

westelijke fietstunnel niet zoals het huidige station problemen met het spreiden 

van de reizigers over het gehele perron?

westelijke kopzijde. De nieuwe reizigerstunnel komt in het midden van de perrons. Daardoor 

kunnen de reizigers zich naar twee kanten spreiden over de perrons. In de nieuwe situatie 

worden de perrons en ook de toegangen vanuit de tunnel breder (trappen, roltrappen en 

liften). Tot slot komt er een extra perron bij, waardoor reizigers over meer perrons verspreid 

worden. Overigens wordt ook de nieuwe tunnel veel breder dan de huidige.

Goedendag. Komen er poortjes op het station? Nee, er komen geen poortjes op het station. Inchecken kan via paaltjes, de doorgang blijft vrij. 

Welke vrijheden zijn er nog t.a.v. het ontwerp van het station?

Het ontwerp is vastgesteld en ook het bestemmingsplan is onherroepelijk. Er zijn geen 

vrijheden ten aanzien van het ontwerp van het station. 

Goedenavond komen er op de kazerne terrein extra p en r parkeerplaatsen als 

de overige parkeerplaatsen sluiten ?

Bij de aanleg van de P&R Kazerneterreinen is rekening gehouden met de toekomstige sluiting 

van de andere P+R (NS strook, Badweg, Noordplein). Er is voldoende ruimte op de P+R 

Kazerneterreinen om reizigers hier te laten parkeren. 

Wat zijn de plannen voor het parkeerterrein noord na het realiseren van het 

station? En blijft het busstation daar?

Het Noordplein wordt herontwikkeld nadat de werkzaamheden voor het station zijn afgerond. 

De planvorming voor deze ontwikkeling moet nog worden opgestart. 

Het busstation komt op een ander locatie te liggen aan de zuidzijde van de nieuwe 

stationsentree zodat een optimale overstapverbinding tussen trein en bus wordt geboden. Het 

busstation wordt daarbij ook uitgebreid. 

Blijven de huidige trappen (in de onderdoorgang bij het Zuidplein) naar de 

perrons in gebruik in de nieuwe situatie? Zo nee, waarom niet?

Deze onderdoorgang, inclusief trappen naar de perrons zal geheel worden gesloopt. Er komt 

een nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer die de Stationsweg (noordzijde) en de Oude 

Bennekomseweg (zuidzijde) verbindt. De bestaande onderdoorgang is daarvoor te kort, te 

smal, te laag en verkeerd georiënteerd en dus niet geschikt.

Wat wordt er precies bedoeld met het Frisopark?

Het park aan de voorzijde van de Frisokazerne waar onder andere het Akoesticum in is 

gevestigd. Dit is gelegen aan de oostzijde naast de Klinkenbergerweg en ten noorden van het 

spoor. 

Gaat het spoor ook dicht tijdens de bouw

Het spoor zal enkele keren gestremd zijn. Wanneer en voor hoe lang is mede afhankelijk van de 

planning van de nog te selecteren aannemer. 

Is de fietsenstalling gratis?

De onbewaakte fietsenstalling aan de noordwestzijde is gratis. De bewaakte fietsenstalling aan 

de zuidzijde in het Stationsgebouw is de eerste 24 uur gratis, daarna wordt het betaald-

fietsparkeren. 

Hoe komt kiss and ride aan noordzijde eruit te zien?

De Kiss & Ride (K&R) wordt aan de noordwestzijde in een lus aangelegd, tussen de onbewaakte 

fietsenstalling en de Klinkenbergerweg, dicht tegen de nieuwe toegang tot perron 1 (Valleilijn). 

De K&R is qua vormgeving vergelijkbaar met de huidige situatie: een lus met een aantal plekken 

om reizigers op te halen of te brengen. Vanaf deze K&R (en de onbewaakte stalling) is er een 

directe toegang tot de Valleilijn-trein, maar kan men ook via perron 1 over de 

Klinkenbergerweg naar de reizigerstunnel voor de overige voorzieningen.

Is dit het nieuwe ontwerp van het station waar de bezuinigingen in verwerkt zijn. De wijzigingen zijn hierin verwerkt. 



U zegt meer treinverbindingen. Welke treinverbindingen komen erbij ?

Per abuis verkeerd benoemd, het betreft geen nieuwe verbindingen, maar extra intercity 

treinen op de verbinding Amsterdam/Schiphol – Utrecht - Ede/Wageningen – Arnhem - 

Nijmegen en visa versa. 

Hoe zit het met de bomenkap?

Als voorbereiding op de eerste werkzaamheden worden komende tijd de eerste bomen gekapt: 

- Noordplein:  9 bomen (vergunning verleend)

- Zuidplein: 17 bomen (vergunning verleend)

- Frisopark: 22 (vergunning verleend)

- Badweg: 15 tot 30 bomen (vergunning in behandeling)

Voor de bouw van het nieuwe station en omgeving moeten in totaal ruim 190 bomen worden 

gekapt. Deze bomen worden in aantal volledig gecompenseerd. Er wordt een hoge kwaliteit 

herplant gerealiseerd zal worden aangevuld met nog een aanzienlijke hoeveelheid ander groen 

(heesters, grassen en sedum). Herplant vindt plaats vanaf medio 2024, in fasen aansluitend op 

voltooiing van bouwwerkzaamheden. 

Waar komt het fietsersviaduct voor de sysselt kunt u dat nog even laten zien?

Dit is terug te zien in de online presentatie: via https://www.ede.nl/in-de-gemeente-

ede/bouwprojecten/kazerneterreinen-en-de-stationsomgeving 

Wordt er ook aandacht besteed aan het uiterlijk van de parkeergarage?

Jazeker: het ontwerp voor het gehele project Spoorzone Ede is integraal ontworpen, zodat er 

binnen het totale projectgebied een samenhangend en hoogwaardig ontwerp wordt 

gerealiseerd waarbij naast een eenduidig uiterlijk vooral ook de functionaliteiten op elkaar zijn 

afgestemd. De P+R-garage is een belangrijk onderdeel van de OV-knoop en krijgt ook een 

bijpassende vormgeving, in dit geval een houten gevel. 

Wordt het terugplaatsen van het groen wat gekapt wordt, gegarandeerd? Ja, deze garantie is vastgelegd in de afgegeven kapvergunning,  

Vraag over de ontsluiting van auto’s aan de zuidzijde van het nieuwe station van 

oost (dokter hartogsweg) naar west (zuidplein en parkweg). Blijft deze bestaan? Nee deze route vervalt.

Over Enka noordwest... Hoe gaat de routing van Enka Bosrand naar station, 

Spindop en centrum als de Dr. Hartogsweg is afgesloten. De ontsluiting loopt via de Akulaan en Emmalaan. 

Wat voor overlast gaat de p&r bij het station geven? Is het ook een optie om 

deze verdiept te bouwen vanwege de woningen op Enka

Bij de bouw van de woningen op ENKA is de aanwezigheid van het station met een busplein en 

parkeergarage als uitgangspunt meegenomen. Uw suggestie tot verdiept bouwen is onderdeel 

van het ontwerp. Het stationsgebouw met perrontunnel, het busplein en de parkeergarage 

komen aanzienlijk lager te liggen dan het huidige parkeerterrein op de Badweg. Het maaiveld 

wordt 5 meter verlaagd. (Nog ongeveer een meter lager dan de rotonde op de Akulaan),  Dit is 

mede gedaan om de impact op de omgeving te verminderen.  Bovendien is de ingang tot de 

parkeergarage aan de stationszijde en zijn de gevels zo ontworpen dat deze afdoende 

afscherming bieden.

Zijn er tekeningen van de noordzijde ex-parkeerterrein? En toekomstige kiss and 

ride situatie aan de noord zijde?

Omdat de planvorming voor de ontwikkeling van het Noordplein nog moet starten zijn daar 

geen tekeningen van beschikbaar. Voor een impressie van de K&R verwijs ik naar de 

presentatie van afgelopen maandag 11 mei, nu te vinden op de website https://www.ede.nl/in-

de-gemeente-ede/bouwprojecten/kazerneterreinen-en-de-stationsomgeving

Waarom is niet het gehele perron overkapt zodat je altijd droog staat?

In de huidige situatie in Ede is ongeveer een derde beschut met een perronoverkapping. De 

sporenkap overdekt nu ruim de helft van de perrons, inclusief de sporen. Daarmee is de perron-

beschutting aanzienlijk verbeterd en  biedt ruime gelegenheid om te schuilen. Een volledige 

sporenkap is financieel ook niet haalbaar. 

Wat gebeurt er met de Kerkweg?

Het onttrekkingsbesluit voor de overweg Kerkweg is onherroepelijk sinds half februari 2019. De 

oorspronkelijke sluiting per eind 2019 is na het mislukken van de aanbesteding van het 

stationscontract opgeschoven naar eind 2021. Dit is ook besproken met de gemeenteraad in 

mei 2019 naar aanleiding van een quick-scan naar alternatieve mogelijkheden voor 

spoorkruising in de omgeving van de Kerkweg. Naar de huidige inzichten wordt eind 2021 de 

spoorwegovergang gesloten. 

De overweg Kerkweg wordt opgeheven, de overige wegen blijven bestaan. Aan de noordzijde 

van het spoor komt een zgn. Railinzetplaats (toegangspoort t.b.v. onderhoud aan de 

spoorweginfrastructuur).

Vraag over de spoorzone:  de fietsenstalling is alleen de eerste 24 uur gratis 

begrijp ik. Wat zijn de tarieven voor de uren daarna? Blijft meerdere dagen gratis 

fietsparkeren wel mogelijk? Er wonen veel studenten in Ede die hun fietsen 

langer willen laten staan als zij naar hun ouders gaan. Is daar rekening mee 

gehouden?

Ook langer gratis parkeren is mogelijk bij het station. Dit kan aan de noordzijde in de niet 

overdekte fietsenstalling. De tarieven voor langer parkeren zijn de gebruikelijke NS-tarieven. 

Wat gebeurt er met het oude stationsgebouw? Afgebroken begrijp ik, maar 

wordt het dan een park of zo of verbeterde toegang voor de winkel op de 

Parkweg

De huidige stationsbebouwing zal gesloopt worden. Aan de zuidzijde zal het spoor zal dit 

voornamelijk groen ingevuld worden met daarin opgenomen fiets- en voetpaden. 

Worden de parkeertarieven wel een beetje redelijk, aangezien bijv. parkeren bij 

het ZGV 100% duurder is dan de rest van de gemeente?

De tarieven voor de P+R zullen aansluiten bij wat gebruikelijk is in een P+R-garage op 

vergelijkbare locaties. 



Zo te zien verdwijnt de toegang voor fietsers aan de noordzijde van het station, 

dat betekent extra fietstijd omdat je om moet fietsen naar de hoofdingang aan 

de zuidkant. Waarom komt er geen toegang voor fietsers aan de noordkant, om 

het nog aantrekkelijker te maken om op de fiets naar het station te komen?

Aan de Noordzijde van het spoor is een fietsenstalling gepositioneerd en vanuit deze stalling 

(en naastgelegen Kiss & Ride) is er toegang tot perron 1. Vanaf dit perron kunnen aansluitend 

via de (oostelijke) perrontunnel de andere perrons eenvoudig bereikt worden. 

Er is momenteel geen toegang voor fietsers tot het station (fietsen kunnen aan de hand door de 

reizigerstunnel lopen), er komt juist een fiets-voetgangerstunnel tussen de Stationsweg en de 

Oude Bennekomseweg (die ook aansluit op de snelfietsroute langs de entree van de nieuwe 

bewaakte fietsenstalling).

Ik hoor net dat de bussen geelektricificeerd worden, die nu halteren aan het 

Noordplein. Klopt het dat het busstation in de toekomstige situatie, dus na 

realisatie van het nieuwe station en de omgeving, aan de zuidkant komt?

Op het huidige busstation zullen tijdelijk installaties neergezet worden, waarmee bussen 

opgeladen kunnen worden. Het nieuwe busplein is inderdaad aan de zuidzijde gepositioneerd. 

(ongeveer op de plek, maar dan lager gelegen, van het huidige parkeerterrein Badweg). 

Grenzend aan de entree van het nieuwe station.

Hoe voorkomt u dat gebruikers van de P&R terrein in de wijken gaan parkeren?

In de wijken rondom het station is sprake van vergunning-parkeren. Daarnaast wordt de 

tijdelijke P+R makkelijker bereikbaar door de aanleg van het eerste deel van de Parklaan ten 

noorden van de Mauritskazerne. Hierdoor vervalt de (lange) route via de Eikenlaan. 

Wat komt er op de plek van het oude fietsstalling aan de noord zijde? De fietsenstalling wordt gesloopt en vervangen door een (groene) grondwal. 

Blijft de toekomstige P+R gratis?

Nee de P+R wordt betaald. De tarieven voor de P+R zullen aansluiten bij wat gebruikelijk is in 

een P+R-garage op vergelijkbare locaties.

Goedeavond, een vraag over het spoorgebied.  Wat gaat er met het oude station 

gebeuren? 

De oude stationsbebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe station met 

aangrenzende openbare ruimtes. 

Het nieuwe station ziet er mooi uit. Wordt er ook aandacht besteed aan het 

uiterlijk van de parkeergarage?

De P+R-garage is een belangrijk onderdeel van de OV-knoop en krijgt ook een bijpassende 

vormgeving, in dit geval een houten gevel. Zie ook vraag 96.

Worden er bij de "halen/brengen routes" ook voldoende invalidenplaatsen 

gemaakt? Op de K&R-lussen en in de P+R komen parkeerplekken voor mensen met een beperking.

De haltes op het busplein zien er vrij kort uit, waar zullen de bussen 88/84 

(tegen de tijd dat het station af is C3) halteren?

Deze halteren aan de oostzijde van het nieuwe busstation. Hier worden de langere busperrons 

gerealiseerd. 

Er is ooit ook gesproken over een tweede station ter hoogte van Plantion. Is daar 

nog sprake van? De discussie hierover is vooralsnog gestopt. 

Wordt het station vanuit Ede-noord slechter bereikbaar? Nee, het station wordt goed bereikbaar en ontsloten. 

De parkeergarage bij het station: hoeveel voertuigen kunnen daar terecht en is 

er onderzocht wat dat met de luchtkwaliteit doet voor de aangrenzende 

woonwijk? Als het onder het busstation zou zitten en gefilterd naar buiten gaat 

lijkt me dat handiger? Esthetisch groener, mooier etc.

Er kunnen ruim 500 voertuigen in de P+R terecht. Bij de bouw van de woningen op ENKA is de 

aanwezigheid van het station met een busplein en parkeergarage als uitgangspunt 

meegenomen (ook qua luchtkwaliteit). 

Uw suggestie tot verdiept bouwen is onderdeel van het ontwerp. Het stationsgebouw met 

perrontunnel, het busplein en de parkeergarage komen aanzienlijk lager te liggen dan het 

huidige parkeerterrein op de Badweg. Het maaiveld wordt 5 meter verlaagd. (Nog ongeveer 

een meter lager dan de rotonde op de Akulaan). Dit is mede gedaan om de impact op de 

omgeving te verminderen.

Verdere verdiepte aanleg (onder het busstation) is constructief ingewikkeld en dus erg kostbaar 

en niet haalbaar. 

Komt er geluidswering (en welke) tussen station richting Enka (moestuinen)?

De huidige schermen tussen het spoor en de moestuinen blijven gehandhaafd. Het 

geluidwerende grondlichaam van het viaduct Sysselt komt nog iets verder naar het westen. 

Daarnaast heeft het verhoogd liggende fietspad tussen het viaduct en het station ook een 

geluidwerende functie. 

Gaan er bussen over de Enkalaan of Dr. Hartogsweg (via/door) Enka wijk rijden? Nee, bussen rijden via de Akulaan. 

Komt er een fietsbrug aan Enka-zijde (waar nu de kleine  Sysselt 

spoorwegovergang is)? 

Morgen hier alleen fietsers over (of ook scooters)?

Er komt een langzaamverkeersviaduct zowel voor voetgangers en voor fietsers. Scooters 

mogen hier ook gebruik van maken.

Hoe ruim is het aantal bromfietsplaatsen ten opzichte van nu? Er is nu namelijk 

echt veel te weinig plek. En wordt er tot die tijd nog iets aan gedaan om de 

huidige problemen aan te pakken?

Er komen meer plekken voor brommers/scooters, aan zowel de noord- als de zuidzijde. Recent 

is het aantal plekken al verruimd tot in totaal 50 (30 zuid en 20 noord).

We zien dat er een nieuwe fietstunnel komt tbhv. de doorfietsroute. Echter, nu 

er toch bezuinigd moet worden op het station, waarom kan de fietsroute niet 

een kleine knik krijgen waardoor de huidige tunnel gehandhaafd kan worden? 

Dan wordt er een hoop werk bespaard en kunnen ook de trappen blijven. Deze 

zijn vooral handig voor alle studenten die naar oa. de CHE lopen en bewoners 

van de omliggende wijken. Als fietser zijn flauwe, overzichtelijke, bochten geen 

enkel probleem.

De bestaande onderdoorgang is daarvoor niet geschikt: deze is te smal, te laag, verkeerd 

georiënteerd en ook te kort omdat er ook nog een extra perron met een naastgelegen 

fietsroute aan de zuidzijde bijkomt.

De P&R parkeerplaats is ver en eenzaam lopen vanaf en naar het station, kan 

hier iets aan gedaan worden?

Op de P+R wordt de looproute iets verlegd zodat reizigers niet langs de donkere 

struiken/bosrand hoeven te lopen. Daarnaast is de verlichting na gekeken en gerepareerd ook 

is het terrein opgeruimd. Gecombineerd met het in gebruik nemen van de kruispunten 

Mauritskazerne / Klinkenbergerweg zal de sociale veiligheid op de tijdelijke P&R naar 

verwachting voor alle gebruikers verbeteren. Ook door de toename van gebruikers. 



Over problematiek van de station is mogelijk geen spraken, maar wordt een zeer 

belangrijke aanknopingspunt. Worden de aantal reizigers per dag na de opening 

mogelijk (op termijn) door meer dan ca. 30.000 gepasseerd / behaald  ? Wordt 

er na de opening van het station niet extra en méér autoverkeer gecreëerd ?

Bij het ontwerp van het station is rekening gehouden met een verdere reizigersgroei. Een groei 

tot 30.000 reizigers per dag is gemakkelijk op te vangen. Of dit tot meer autoverkeer leidt is 

moeilijk te voorspellen. De trend is dat vooral het fietsgebruik (en OV) in het voor/natransport 

gaat toenemen. 

Op de website van ‘Spoorzone’ staat: “Aan de noordzijde van het station komt 

een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen.” Hoe wordt die bereikbaar”

Via de Stationsweg vanuit het Noorden of via westelijke tunnel vanuit het zuiden. 

Graag zou ik willen weten of het in de toekomst nog steeds mogelijk blijft zoals 

het nu is om, vanaf de kant van het Zuidplein,  onder het station door over de 

voetgangersbrug over de Klinkenbergerweg naast perron 1 heen op het voetpad 

naar de Sysselt te komen! 

De voetgangersroute naast perron 1 komt te vervallen. Er zijn twee alternatieven. Een 

alternatief in de nieuwe situatie is aan de zuidzijde langs het perron en fietspad te lopen om 

vervolgens onder het spoor door te gaan via de nieuwe perrontunnel. Deze komt uit in het 

Frisopark van waar uit u, uw weg kunt vervolgen naar de Sysselt. Een ander alternatief is dat u 

via de Westelijketunnel naar het Noordplein loopt. Aan de Noordzijde van het spoor is er 

toegang tot perron 1. Vanaf dit perron kunnen aansluitend via de (oostelijke) perrontunnel de 

andere perrons  of het Frisopark eenvoudig bereikt worden. 

Komt er parkeren onder de gebouwen

Door de hoogteverschillen zal er een mix van oplossingen zijn. Bijvoorbeeld verdiepte of half 

verdiepte parkeerplaatsen of parkeerplaatsen in de woonstraat. Ook komt ern een collectieve 

gebouwde parkeergarage in het gebied. 

Welke prijsindicatie hebben de nieuwe huizen achter de kazernes  komen er ook 

huurwoningen tussen?

De prijzen van de eerste woningen zijn nog niet bekend. De eerste koopwoningen komen op 

bouwveld N. Dit project heet de Veluwse Proeftuin. Er komen op het World Food Center ook 

huurwoningen.  

Wat gebeurd er met de Stingerbol

De Stingerbol blijft staan. Het is een beeldbepalend gebouw in het gebied. Het is nog niet 

bekend wat er in de definitieve situatie in de Stingerbol komt. De gemeente is ook in gesprek 

met een een initiatiefnemer voor een tijdelijk plan. 

Komt er horeca naast de experimenten

Het voormalige ketelhuis wordt omgebouwd naar een horecagelegenheid. Ook in de 

Experience komt horeca. Er zijn meerdere mogelijkheden voor horeca op het World Food 

Center terrein. Dit is nog niet verder uitgedacht.

Waar kan ik info vinden over de woningen in het gebied? Op de projectpagina 

van het WFC is niets te vinden.

Op de website www.ede.nl/wfc staat meer informatie over: wonen op het World Food Center. 

Er is ook meer informatie te vinden op www.worldfoodcenter.net   

Worden de huizen op WFC energieneutraal?

De woningen op het World Food Center zijn gasloos. De woningen krijgen zonnepanelen. De 

gemeente overlegt met de ontwikkelaar van de woningen welke andere duurzame oplossingen 

er worden toegepast. Duurzaamheid  vindt de gemeente belangrijk. Of de woningen volledig 

energieneutraal worden is nog niet bekend.

De projectleider zegt dat het parkeren ‘verderop in het project wordt opgelost’. 

Wat betekent dat?

Bezoekers van het World Food Center kunnen parkeren in een parkeergarage. Dit gaat 

bijvoorbeeld om de bezoekers van het Akoesticum, de Experience of de bedrijven. 

Zijn er al bedrijven die zich gaan vestigen op het WFC? Zo niet, kan je die ruimte 

niet beter gebruiken voor woningen?

Op dit moment zijn er al bedrijven gevestigd in de Frisokazerne en in twee oude 

kazernegebouwen. Deze bedrijven werken allemaal aan het thema voedsel. Er is veel interesse 

van bedrijven. Er wordt daarom ook gewerkt aan de ontwikkeling van het eerste bouwveld voor 

bedrijven, bouwveld C, gelegen achter de Frisokazerne. Ook in de Mauritskazerne komt plek 

voor bedrijven. 

Hoe hoog wordt er gebouwd?

In de structuurvisie (zie 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0228.SVG2019EWFC0001-

0301/d_NL.IMRO.0228.SVG2019EWFC0001-0301.pdf) is een kaart opgenomen met de 

hoogtes. Hierop is te zien op welke punten hogere bouw is toegestaan dan ergens anders. 

Vanaf de Ginkelse Heide is de hoogbouw van het World Food Center niet zichtbaar. 

Van harte hoop ik dat het niet allemaal van die blokkendozen/schoenendozen 

(goedkope 1970 bouw) qua bouw worden, hoe denkt u hierover?

De kaart in de presentatie is schematisch en geeft aan hoe het er ongeveer uit kan zien. In de 

structuurvisie WFC is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van gebouwen en landschap. In de 

bouwvelden gaat dit nu verder uitgewerkt worden door de gemeente en ontwikkelaar, waarbij 

veel aandacht wordt besteed aan de uitstraling en hoogwaardige kwaliteit. 

Blijven de hekken tussen het Wfc en de Sysselt staan?

Er zijn twee hekwerken. Het oude kazernehekwerk verdwijnt. Het hek dat de Sysselt beschermd 

blijft. Hier zijn enkele klaphekjes aanwezig voor de doorgang naar de Sysselt.

Worden de woningen op WFC terrein gereserveerd voor mensen die ook op dat 

terrein gaat werken? Nee, werkenden op het terrein krijgen geen voorrang op de woningen. 

Wie financiert het WFC project?

De financiering van de gebiedsontwikkeling op het World Food Center komt uit de 

grondexploitatie. De gemeente heeft geld gereserveerd voor de ontwikkeling. Door de grond te 

verkopen voor het bouwen van woningen en bedrijven verdiend de gemeente het geld terug. 

De World Food Center Experience heeft een aparte financiering. De Rijkoverheid, provincie 

Gelderland, bedrijfsleven en gemeente Ede betalen mee aan de Experience.

Wat betekent de gebiedsontwikkeling van het noordplein

Het Noordplein is nu nog in gebruik. Na afronding van het station zal het Noordplein worden 

ontwikkeld. Het Noordplein maakt geen onderdeel uit van het World Food Center. 

Wordt fietsverkeer naar het WFC terrein bevorderd en hoe?

Het gebied rond de oude kazernegebouwen is autoluw. Daar is veel ruimte voor fietsers. Via de 

fietsbrug over de nieuwe Parklaan en de fietsbrug over het spoor, zal er veel fietsverkeer 

mogelijk zijn op het terrein. Ook komen er goede aansluitingen op de nieuwe Parklaan.



Als mensen moeten parkeren aan de zuidkant van het station en lopend naar de 

bedrijven moeten, werkt dat niet wildparken in de hand?

Werknemers of bezoekers van bedrijven in het WFC gebied parkeren niet aan de zuidkant van 

het station. In het WFC gebied komen daarvoor parkeervoorzieningen. Er zijn straks voldoende 

parkeermogelijkheden zowel aan de zuidkant als de noordkant van het station.

gaat huidige toren van appelplaats ( aan de rand) weg?

Het huidige ketelhuis wordt opgeknapt en verbouwd naar een horecagelegenheid en gaat dus 

niet weg. 

Kan de stingerbol niet voor Verticale landbouw gebruikt worden?

Dat is een interessant idee voor de toekomst. Voor dat idee zijn er nu nog weinig 

mogelijkheden in de Stingerbol en zijn we in gesprek voor andere passende tijdelijke 

invullingen.

Is het geplande congrescentrum een verplaatsing van de Reehorst of een nieuw 

congrescentrum Nee, dit is een nieuwe functie in het gebied en vastgelegd in de structuurvisie en hotelvisie.

Blijft het wandelpad langs de spoorlijn bereikbaar Het wandelpad vanaf de Frisokazerne naar de Sysselt (door de bosrand) blijft bestaan

Met WFC vervalt ook een stuk P&R weg. Wanneer is de parkeergarage gereed en 

hoe past dat in de planning van WFC en stationsomgeving

Het is nog niet bekend wanneer de parkeergarage in het gebied wordt gerealiseerd. Dit hangt af 

met de snelheid van de ontwikkeling van het gebied en de beschikbaarheid van tijdelijke 

parkeerplaatsen in het gebied. 

WFC; komen er ook levensloopbestendige woningen?

Er zullen verschillende soorten woningen komen op het WFC-terrein: jongereneenheden, 

appartementen en gezinswoningen. Hierbij is niet specifiek beleid geschreven voor 

levensloopbestendige woningen, maar er is wel voor veel verschillende groepen plek op het 

WFC. Voor vragen over specifieke woningen kunt u contact opnemen met de projectleider van 

het World Food Center door een e-mail te sturen naar: info@ede.nl 


