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Ede is een mooie gemeente met veel 

verschillende gemeenschappen. Het is 

aantrekkelijk wonen, werken en recreëren 

in Ede, vanwege de centrale ligging en de 

prachtige omgeving. Daarnaast is Ede volop 

in beweging omdat de wereld om ons heen 

verandert. We verwachten richting 2040 

een grote toename van het aantal inwoners 

en banen. Daar willen we graag ruimte voor 

bieden. Maar dat moet samengaan met 

een bijdrage aan de gezondheid van onze 

inwoners, duurzame mobiliteit en energie, 

transitie van de landbouw, klimaat, natuur en 

de eigenheid van onze mooie gemeente.

Met vijf strategische keuzen geven we 

richting aan de ontwikkeling van Ede voor de 

komende 20 jaar. Een Ede dat, met aandacht 

voor voedsel en Veluwe, werk maakt van een 

dierbare, duurzame en dynamische toekomst. 

Het goede leven in Ede. Een Ede dat (s)maakt! 

De concept-Omgevingsvisie wordt in 

september 2021 raadplegend voorgelegd 

aan inwoners, instellingen en mede-

overheden. Samen met deze reacties beslist 

de gemeenteraad in oktober 2021 over 

de concept-Omgevingsvisie. Daarna volgt 

de formele inspraakronde. De definitieve 

vaststelling van de Omgevingsvisie door de 

gemeenteraad verwachten we begin 2022. 

Ede (s)maakt

Werk maken van 
een dierbare, 
duurzame en 
dynamische 
toekomst

Dit document is een beknopte samenvatting 

van de concept-Omgevingsvisie.  

Het volledige document is te vinden op  

www.ede.nl/omgevingsvisie. 

Omgevingsvisiekaart

De hiernaast afgebeelde Omgevingsvisiekaart 

laat zien hoe de vijf strategische keuzen 

uitpakken voor Ede in 2040. Niet gedetailleerd 

maar grof, zoals een schets. In de volledige 

concept-Omgevingsvisie is een uitgebreide 

legenda van de kaart opgenomen. 

Werken aan Ede 2040 

De Omgevingsvisie is onze gezamenlijke stip 

op de horizon in 2040. Wij nemen graag het 

voortouw, maar inwoners en ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, Rijk, provincie 

en waterschap hebben ook een eigen rol en 

verantwoordelijkheid. We nodigen initiatief-

nemers uit zoveel mogelijk bij te dragen aan 

de vijf strategische keuzen. We werken deze 

keuzen uit via gebiedsgerichte of thematische 

programma’s. Daarvoor gaan we na vaststelling 

van de Omgevingsvisie samen met de dorps- 

raden kijken of de dorpsvisies nog passend zijn.

Uiteraard hebben we in de concept-

Omgevingsvisie een paragraaf opgenomen 

over geld en grond. En we besteden aandacht 

aan monitoring en evaluatie. Zo houden we 

vinger aan de pols en kunnen we, als dat 

nodig is, in de toekomst de Omgevingsvisie 

aanpassen. 

1  Leven in gezonde wijken,  
dorpen en buurtschappen

3  De natuur als basis en de  
Veluwe centraal 

4  Werk maken van 
Foodvalley

5  Compacte groei vanuit  
eigenheid van Ede

2  Duurzame mobiliteit  
en energie
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Gezondheid is één van de kernwaarden van 

het leven. We willen onze inwoners graag de 

randvoorwaarden bieden voor een goede 

gezondheid en een gezonde leefstijl. En 

gezondheid zien we breed: zowel fysiek, 

mentaal als sociaal. We maken ons hard 

voor een aantrekkelijke, beweegvriendelijke 

en toegankelijke openbare ruimte. En voor 

voldoende goede voorzieningen voor sport, 

bewegen, recreatie, natuurbeleving, onderwijs, 

cultuur, zorg, welzijn, ontmoeten en winkels. 

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 

We kijken per wijk en dorp samen met de 

bewoners wat er nodig en mogelijk is aan 

voorzieningen. Wat kan dichtbij en welke 

voorzieningen willen we clusteren per wijk, 

dorp of in Ede-centrum? We kijken ook 

naar slim ruimtegebruik. Denk daarbij aan 

schoolpleinen die in de avonduren gebruikt 

worden door sportverenigingen. 

Belangrijk voor een goede gezondheid en een 

gezonde leefstijl zijn een passende woning, 

werk (bestaanszekerheid) en een gezonde, 

schone, veilige fysieke leefomgeving. Met 

fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat u 

ziet, voelt en ruikt: gebouwen, wegen, parken 

en een schone lucht. Vooral de luchtkwaliteit 

willen we in Ede graag verbeteren. Daarnaast 

vinden we dat bij een gezonde fysieke 

leefomgeving ook een aantrekkelijk aanbod van 

(lokaal geproduceerd) gezond voedsel hoort. 

We kiezen voor een aanbod aan woningen van 

verschillende types, woonvormen en prijsklas-

sen. Zo is er een leven lang een geschikte en 

passende woning in de gemeente te vinden. 

We stimuleren doorstroming en bewegen mee 

met een verouderende meer zorgbehoevende 

bevolking. In de dorpen bouwen we vooral 

voor de eigen behoefte. In het zuidelijke deel 

van onze gemeente bouwen we daarnaast óók 

voor de (boven)regionale behoefte. 

wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

• Voorzieningen toegankelijk en dichtbij met 

focus op bestaande centra (o.a. winkels, 

welzijn, sport, zorg, onderwijs en cultuur) 

• Productie en aanbod van gezond en lokaal 

voedsel stimuleren

• Stimuleren van ontmoeting 

• Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

• Verbeteren van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

• Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

• Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

• Aan de zuidkant van Foodvalley bouwen 

voor de (boven)regionale behoefte 

1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen
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Duurzame mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit willen we een 

flinke stap maken richting duurzaamheid. 

In Ede is altijd veel ruimte gegeven aan de 

auto. Via veilige en aantrekkelijke netwerken 

willen we dat ombuigen. We willen inwoners 

uitnodigen vooral lopend, met de fiets of 

openbaar vervoer te reizen naar de dagelijkse 

voorzieningen, school en werk. Waar daar 

vraag naar is bieden we ook WMO-vervoer aan.

OV-knopen en voorzieningencentra vormen 

de belangrijke locaties voor verdichting van de 

bebouwing voor wonen en werken. Bij Ede-

west streven we naar een nieuw station.

We willen in Ede actief gebruik maken van 

die nieuwe mogelijkheden voor duurzame 

mobiliteit, zoals de elektrische auto, de e-bike 

en datagestuurd openbaar vervoer. Niet alleen 

om een goede bereikbaarheid voor iedereen te 

waarborgen, maar ook om omgevingskwaliteit 

(lucht en geluid) en de gezondheid te 

bevorderen. 

Als de bereikbaarheid lopend, per fiets of 

OV goed is en inwoners de auto minder 

gebruiken, dan kunnen we parkeerplaatsen 

anders inrichten, bijvoorbeeld met groen. In 

het buitengebied en voor bestemmingen die 

lastig zijn te bereiken met het OV, zal de auto 

een belangrijk vervoermiddel blijven. We willen 

de mogelijkheden om (spoor)wegen over te 

steken verbeteren.

Duurzame energie

Ook in Ede willen we de komende jaren een 

flinke bijdrage leveren aan de uitvoering van 

het klimaatakkoord. In het kort betekent dat: 

minder fossiele energie gebruiken en meer 

duurzame energie opwekken. We willen een 

energieneutrale gemeente zijn in 2050 (70% 

duurzame energie in 2040). Dat vraagt een 

forse inspanning van inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en netwerkbe-

heerders. Met energie besparen alleen komen 

we er niet. Lokaal duurzame energie opwekken 

is noodzakelijk, zowel op kleine als op grote 

schaal. Grootschalig opwekken kan het best 

in het gebied langs de A30 en A12. Daar zijn 

voldoende aansluitmogelijkheden op het elek-

triciteitsnetwerk en is een goede landschap-

pelijke inpassing mogelijk. Voor de bebouwde 

kom zetten we in op het zo goed mogelijk 

maken van het bestaande energienetwerk. Zo 

kunnen we inspelen op de toenemende vraag 

naar elektriciteit en de mogelijkheden voor 

kleinschalig opwekken van duurzame energie 

vergroten. 

Wonen, werken 
en leven zijn 
onlosmakelijk 
verbonden 
met mobiliteit 
en energie. 
Voor beide is 
verduurzaming 
de rode draad 
richting de 
toekomst

2  
Duurzame mobiliteit 
en energie 

IC station

station

nieuw station Ede-West

HOV-Rijnlijn

mobipunt dorp

dorps- en wijkcentra

regionale fietsroute

recreatieve fietsroute

10 minuten fietsafstand, 2 km

hoofdinvalsweg

mobiliteitshub A12, A30

stadsdistributie, locatie n.t.b.

energiecorridor A12-A30

Duurzame mobiliteit

• Het accent op lopen en fietsen in de wijken 

en dorpen via aantrekkelijke netwerken

• Een stapje terug voor de auto in Ede-stad 

en meer kwaliteit voor de openbare ruimte

• Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort) 

• Verdichten van bebouwing (wonen, werken) 

bij OV-knopen en voorzieningencentra

• Een nieuw station Ede-west, goed voor 

wonen en werken

• Verbeteren van de mogelijkheden om de 

grote (spoor)wegen over te steken

Duurzame energie

• 70% duurzame energie in 2040, 

energieneutraal in 2050

• Ruimte maken voor kleinschalig opwekken 

(zon, wind en andere)

• Energiecorridors langs snelwegen A12/A30 

en op bedrijfsterreinen

• Werk maken van energie-infrastructuur 

(laden, opslaan, transport)



10 11

Samenvatting Concept Omgevingsvisie Ede 2040Samenvatting Concept Omgevingsvisie Ede 2040

Natuur als basis

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. Dit 

is onze basis. Maar deze kwaliteit staat onder 

druk. De achteruitgang van de biodiversiteit 

en de gevolgen van klimaatverandering laten 

zien dat we een andere, gezamenlijke aanpak 

nodig hebben. We willen de relatie met de 

natuur herstellen. We kiezen daarom voor 

zoveel mogelijk natuurinclusief, klimaatrobuust 

en circulair wonen (bijvoorbeeld bouwen 

met hout), werken, leven en voedsel 

produceren. Daarmee zorgen we voor een 

robuust en veerkrachtig natuurlijk systeem. 

Dat is noodzakelijk voor versterking van de 

biodiversiteit en klimaatadaptatie. Integratie 

van natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. En 

samenwerking is belangrijk. 

Veluwe centraal

Behoud en herstel van onze natuur vinden we 

belangrijk. We willen meer natuur aanleggen, 

bijvoorbeeld via de bossenstrategie. Door 

naaldbomen te vervangen door loofbomen 

vergroten we de biodiversiteit en beperken we 

de verdroging.

In sommige delen van de Veluwe staat de 

natuur echt op 1 en willen we de rust bewaren. 

In andere delen bieden we ruimte voor 

recreatie. Intensieve vormen van recreatie en 

bedrijvigheid hebben ook hun invloed op de 

omgeving. Vandaar dat we ervoor kiezen om 

ten westen van de Veluwe een luwe zone te 

creëren, waar alleen ruimte is voor extensieve 

kleinschalige en natuurinclusieve vormen van 

recreatie en bedrijvigheid. 

Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km extensiveringszone

hoofdgroen- en waterstructuur 

vergroening van versteende 

gebieden; locaties n.t.b.

groene oost-west wig

poort Veluwe

verdroging tegengaan

voldoende schoon drinkwater

waterwinningsgebied

zoekgebied drinkwaterwinning

Natuurlijk systeem als basis

• Natuurinclusief, klimaatrobuust, circulair 

handelen. Natuur is leidend

• Bouwen in meer lagen in wijken en dorpen 

om groen te behouden en toe te voegen

• Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit en 

klimaatadaptatie

• Natuurinclusieve circulaire landbouw

Zonering

• Veluwe op 1 met zonering en poorten 

(o.a. station Ede-Wageningen, Otterlo en 

Ginkelse hei) 

• Het Binnenveld als groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

• Extensivering in een zone van 1 tot 1.5 km 

ten westen van de Veluwe

3  
De natuur als  
basis en de Veluwe 
centraal

Niet voor niets 
noemen veel 
inwoners de 
natuurlijke 
omgeving als 
belangrijkste 
kernwaarde van 
onze gemeente

We kiezen voor 
natuurinclusieve, 
circulaire 
landbouw, vooral 
in landschappen 
met belangrijke 
natuurwaarden
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Een sterke economie is een belangrijke basis 

voor een duurzame ontwikkeling. We kennen 

een historische groei van het aantal banen 

met 1 á 2 % per jaar. Die lijn willen we ook 

doortrekken richting 2040. Als gemeente 

Ede maken we al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken we over een dynamische 

KennisAs Ede-Wageningen met het World 

Food Centre (WFC) inclusief het Food 

Innovation District (FID), de Kenniscampus met 

12.000 studenten en scholieren hbo, mbo en 

voortgezet onderwijs, de universiteit (WUR) 

en nauw daarmee verbonden bedrijven. Die 

KennisAs wordt steeds belangrijker en vormt de 

motor voor onze economie, die daarmee meer 

innovatief en toekomst-bestendig wordt. 

De agrarische sector is altijd belangrijk 

geweest voor Ede. Ook onder de huidige 

omstandigheden maken we ons sterk voor de 

toekomst van de sector. Ede en de Foodvalley 

vormen – met de Veluwe als achtertuin - 

bovendien een aantrekkelijke agrarische 

proeftuin voor innovatie. 

Wonen en (thuis)werken zullen in de toekomst 

naar verwachting meer en meer verbonden 

worden. De mooie omgeving en de Veluwe 

vormen niet alleen een belangrijke reden 

om hier te komen wonen, maar ook een 

belangrijke basis voor die vrijetijds-economie.

Naast grote werklocaties kent Ede ook een 

zeer ondernemend buitengebied. In de 

buurtschappen, dorpen en op de voormalige 

agrarische bedrijfslocaties ontstaan vaak 

nieuwe bedrijven. Die zich van daaruit 

verder willen ontwikkelen. Daarbij komen 

in een aantal gevallen de grenzen van de 

mogelijkheden in het buitengebied in beeld. 

We willen ook in de toekomst ruimte bieden 

voor dat ondernemende buitengebied. 

Voldoende en 
goede banen 
voor de (nieuwe) 
inwoners van Ede

Veluwe

Vallei

Binnenveld

KennisAs Ede- Wageningen

WFC

WUR

Kenniscampus

zuidkant Foodvalley

(boven)stedelijk centrum Ede

bedrijvencluster

toeristische topactiviteit

bevochten Veluwe

smakelijke Veluwe

Hoge Veluwe

stille Veluwe

• Food en innovatie (KennisAs, agrarische 

proeftuin, vestigingsklimaat, 1 á 2% extra 

banen per jaar)

• KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige woon-werkgebieden

• (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station

• Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12

• Meer ruimte voor een hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca)

• Beperkt ruimte voor groei naar eigen 

behoefte van werkgelegenheid in de 

dorpen 

• Herontwikkeling van vrijkomende 

agrarische erven passend bij de doelen van 

de Omgevingsvisie

4  
Werk maken van 
Foodvalley

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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Compacte groei

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en de natuurlijke 

omgeving moeten we slim en verstandig 

omgaan met de beschikbare ruimte . Daarom 

kiezen we voor compact bouwen. Dat wil 

zeggen, vaker dan voorheen in meerdere lagen 

én meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld 

zonnepanelen op daken, en natuurherstel 

als voorwaarde voor nieuwe functies). Met 

compact bouwen kunnen we makkelijker de 

auto laten staan en lopend, op de fiets of met 

het OV reizen. 

Ook de intensiteit van het ruimtegebruik 

ondergronds neemt toe. We kiezen ervoor als 

gemeente meer de regie te nemen en te sturen 

op duurzaam gebruik van de ondergrond. We 

vinden het belangrijk dat wonen en werken in 

Ede zich in een goede balans ontwikkelen en 

dat alles goed bereikbaar blijft. Dat is goed voor 

de levendigheid in onze gemeente en kan de 

mobiliteit beperken.

Eigenheid van Ede

Ontwikkelingen in het verleden hebben Ede 

gemaakt tot wat het nu is. Met veel kwaliteiten, 

maar ook verbeterpunten en de noodzaak 

voor aanpassingen met het oog op de 

toekomst. We vinden het daarom belangrijk 

Ede-stad, de dorpen en het buitengebied meer 

onderscheidend van elkaar te laten zijn. En 

we willen de landschappelijke kenmerken en 

kwaliteiten van onze gemeente behouden en 

versterken. 

Ede-stad

dorp

buurtschap

zoekgebied wonen

zoekgebied werken

zoekgebied wonen/

kennisintensief werken

groei wonen eigen behoefte, 

locaties n.t.b.

transformatie en verdichting

KennisAs Ede-Wageningen

open engenlandschap

lommerrijkkampenlandschap

afwisselend heide- en 

broekontginningenlandschap

waterrijk veenontginningslandschap

robuust boslandschap

Compacte groei

• Meervoudig ruimtegebruik als uitgangspunt

• Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw

• Inspelen op toekomstige (technologische) 

ontwikkelingen

• Verdichten heeft prioriteit, daarnaast 

verkennen van drie zoekgebieden: 

Kernhem-Noord, De Klomp, KennisAs Ede-

Wageningen.

• Balans in de groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 hectares)

• Ontwikkelingen die aansluiten op plaatselijke 

bereikbaarheid lopend, per fiets, auto of OV

Eigenheid

• Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met  

een ruimtelijk raamwerk

• Versterking en het leesbaar houden van het 

Edese landschap (Veluwe, Ginkel, engen en 

Vallei)

• Het koesteren van onze rijke geschiedenis  

en cultureel erfgoed

5  
Compacte groei  
vanuit de eigenheid 
van Ede

Dorps- en 
stadsranden zijn 
in verbinding met 
het omliggende 
landschap
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