
Fietsroute Ede-Wageningen

We leggen de fietsroute aan in delen. In februari beginnen 
we met de aanleg van de eerste delen van de fietsroute in 
Bennekom. Hieronder kunt u zien, wat we de komende 
jaren gaan doen. 

Meer weten over de fietsroute Ede-Wageningen en 
de werkzaamheden? Neem een kijkje op ede.nl/
doorfietsroute-ew

Een deel van de werkzaamheden valt samen met de 
aanleg van de Parklaan. Meer informatie hierover vindt u 
op parklaan.ede.nl. 

Uitgelichte punten
• Stationsweg
De Stationsweg wordt een fietsstraat: de snelheid gaat 
omlaag, er komt rood asfalt, meer groen en drempels. 

• Fietstunnel station Ede-Wageningen
Op de plek waar nu een voetgangerstunnel zit, komt 
straks een fietstunnel. Hierdoor kun je straks zonder te 
stoppen onder het station door fietsen. De fietstunnel 
wordt aangelegd als onderdeel van Spoorzone Ede.

• Fietsondergang Emmalaan
Lang wachten om over te steken en gevaarlijke situaties 
horen straks tot het verleden. Straks fiets je zo onder 
de Emmalaan door. En kan je zonder te stoppen van de 
Reehorst naar het centrum van Ede fietsen. Auto’s kunnen 
door de fietsonderdoorgang Emmalaan ook beter en 
veiliger doorrijden.

• Tweerichtingenfietspad langs Edeseweg
Het fietspad langs de Edeseweg wordt verbreed met glad, 
nieuw asfalt. Ook krijgen fietsers straks voorrang bij de 
rotonde Zandlaan.

• Rotonde Freule van Wassenaerlaan
Hier is nu nog een T-splitsing, maar komt straks een 
rotonde. Verkeer kan dan veiliger van en naar de Freule 
van Wassenaerlaan rijden en fietsers kunnen veilig de 
Edeseweg oversteken.

• Rotonde Van Balverenweg en rotonde 
Heelsumseweg

Deze rotondes worden veiliger gemaakt voor fietsers en 
voetgangers door het fiets- en voetpad verder weg van 
de rijbaan te leggen. Auto’s kunnen de fietsers beter zien 
en krijgen meer ruimte om te stoppen.

• Fietsrotonde Strooijweg
Op de kruising van de Edeseweg en de Molenstraat/
Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door 
een fietsrotonde. Je krijgt er als fietser voorrang.

• Vrijliggende fietspaden Kierkamperweg
Vanaf de Commandeursweg komen langs de 
Kierkamperweg vrijliggende fietspaden. Dit zorgt 
voor een veiligere fietsroute van Bennekom naar de 
Wageningen universiteit.

• Rotonde Kierkamperweg/Achterstraat 
Ter hoogte van de Achterstraat komt een nieuwe rotonde. 
Fietsers en voetgangers kunnen hier straks veiliger 
oversteken en het autoverkeer wordt afgeremd. 

• Bovenweg/Grintweg 
De Bovenweg en Grintweg worden omgebouwd naar 
een fietstraat. Rood asfalt, meer groen, maximaal 30km/u 
en drempels zorgen ervoor dat het hier aantrekkelijker en 
veiliger wordt om te fietsen. 
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• Fietstunnel station Ede-Wageningen
Najaar 2023 t/m juni 2024

• Fietsondergang Emmalaan
Naar verwachting 2025 klaar

Ede

• Tweerichtingenfietspad langs Edeseweg
Onderdeel van aanleg Parklaan
Najaar 2023 en 2024

• Rotonde Zandlaan
Onderdeel van aanleg Parklaan.  
Werkzaamheden heel 2023, klaar begin 
2024

• Stationsweg
Eerste helft 2024 klaar

• Rotonde van Balverenweg
2024

Bennekom

• Bovenweg/Grintweg 
Naar verwachting 2026
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• Rotonde Freule van Wassenaerlaan
Najaar 2023

• Rotonde Heelsumseweg
zomer-najaar 2023

• Fietstunnel Hoekelum
Onderdeel van aanleg Parklaan. 
Werkzaamheden heel 2023, 
klaar begin 2024

• Fietsrotonde Strooijweg
zomer-najaar 2023

Tussen Ede en Wageningen werken wij aan het Pico Bello Pad. Dit wordt een directe en 
snelle fietsroute tussen station Ede-Wageningen en Wageningen Centrum. Met deze 
hoogwaardige fietsroute maken we het fietsen tussen Ede, Bennekom en Wageningen 
veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker.

Legenda:

Rotonde

Rotonde
Zandlaan

Fietspad

Tunnel

• Rotonde Kierkamperweg/Achterstraat 
• Fietspaden Kierkamperweg

6 februari t/m 20 maart 2023

25 januari 2023| Gemeentenieuws#ede

25 januari 2023 | Gemeentenieuws#ede
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• Rotonde Achterstraat

• Fietsstraat 
Bovenweg - Grintweg

• Fietspaden langs Edeseweg
• Fietspaden aanpassen tussen A12 en 

fietsrotonde Strooijweg

• Fietspaden Kierkamperweg tussen de 
Mansholtlaan en Commandeursweg

Kierkamperweg

Heelsumseweg
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• Fietsrotonde Strooijweg 

• Ruimere rotonde
van Balverenweg - Vossenweg 

Strooijweg

• Ruimere rotonde
Heelsumseweg

• Nieuwe rotonde Freule van Wassenaerlaan

Fietsroute Ede-Wageningen | 
Planning werkzaamheden Bennekom

Legenda:

Rotonde

Fietspad

Tussen Ede en Wageningen werken wij aan het Pico Bello Pad. Dit wordt een directe en 
snelle fietsroute tussen station Ede-Wageningen en Wageningen Centrum. 
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We leggen de fietsroute aan in delen. In februari beginnen 
we met de aanleg van de eerste delen van de fietsroute in 
Bennekom aan de Kierkamperweg. Later dit jaar leggen 
we andere onderdelen aan. Hier onder kunt u lezen wat 
de planning is voor de werkzaamheden. 

Meer weten over de werkzaamheden voor de fietsroute 
in Bennekom? Neem een kijkje op www.ede.nl/
fietsroutebennekom

Parklaan
Van 6 februari t/m 20 maart zijn de Kierkamperweg en 
Achterstraat afgesloten vanwege de aanleg van het Pico 

Bello Pad. We leggen hier nieuwe fietspaden aan en 
een rotonde. Dit valt samen met de werkzaamheden 
voor de Parklaan, waardoor de Bennekomseweg en 
de Edeseweg alleen in de richting van Bennekom te 
berijden zijn.  Tijdens deze zeven weken kunt u van 
Bennekom naar Ede rijden via de Van Balverenweg en 
de Mansholtlaan/ Dreeslaan. Doorgaand verkeer wordt 
via de N225 omgeleid.
Met de fietsroute Ede-Wageningen zorgen we 
voor een veilig, comfortabel en aantrekkelijk 
fietspad aan de Kierkamperweg. Dat is een wens 
van veel Bennekommers. Het verplaatsen van 
de werkzaamheden aan de Kierkamperweg zou 

betekenen dat we hier pas over een jaar een veiligere 
situatie kunnen creëren.  Vanwege de ongelukken die hier 
de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden kiezen we 
ervoor om de werkzaamheden niet uit te stellen. 

Meer informatie over de Parklaan kunt u vinden op 
parklaan.ede.nl

Fietspaden Kierkamperweg tussen de 
Mansholtlaan en Commandeursweg
Wanneer: 
Jan 2023 t/m maart 2023
Soort werkzaamheden: 
Nieuw asfalt op Kierkamperweg en Achterstraat. 
Aanleg fietspaden, graven nieuwe sloot

Rotonde Achterstraat
Wanneer:
6 februari - 24 maart)
Wat wordt er aangelegd? 
• Start aanleg van de rotonde bij de Achterstraat
• Langs de Kierkamperweg komt een fietspad in 

twee richtingen vanaf de Mansholtlaan tot aan de 
Achterstraat. Daar kunnen fietsers via een rotonde 
veilig oversteken. Van de Achterstraat tot aan 
de Commandeursweg komen aan twee kanten 
fietspaden in één richting.

Het gedeelte vanaf de fietsrotonde 
Strooijweg (via de Kerkhoflaan) tot en met de 
rotonde Heelsumseweg
Wanneer: 
Zomer en najaar 2023
Wat wordt er aangelegd? 
Aanleg van:
• Een fietsrotonde bij de Strooijweg, De Strooijweg 

wordt smaller en er komen klinkers in plaats van 
asfalt.

• Aanleg fietsstraat Edeseweg (tussen Strooijweg-
Kerkhoflaan)

• Aanleg brede fietsstroken Kerkhoflaan in beide 
richtingen. Verplaatsen parkeerplaatsen en aanleg 
drempels.

Soort werkzaamheden: 
• Asfaltwerkzaamheden
• Kappen bomen aan de Edeseweg (tussen 

Strooijweg-Kerkhoflaan). We planten nieuwe 
bomen.

Ruimere rotonde Heelsumseweg
Wanneer: 
Zomer en najaar 2023
Wat wordt er aangelegd? 
• Ruimere rotonde Kierkamperweg-Bovenweg
• De Kerkhoflaan en Bovenweg krijgen een 

verhoogde 30km entree.
Soort werkzaamheden: 
• Asfaltwerkzaamheden
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Tweerichtingsfietspad langs Edeseweg
Noordelijke gedeelte van de Edeseweg. 
Tussen de A12 en de fietsrotonde Strooijweg
Wanneer: 
2024
Wat wordt er aangelegd? 
• Bredere fietspaden langs de Edeseweg
• Veiligere inrichting van oversteek 

Gasthuisbouwing-Heidelaan en Halderweg-
Acacialaan

Soort werkzaamheden: 
• Asfaltwerkzaamheden en straatwerk
• Aanleggen ondergrondse leidingen

Rotondes
Wanneer: 
Najaar 2023
Wat wordt er aangelegd? 
• Nieuwe rotonde Freule van Wassenaerlaan
• Ruimere rotonde van Balverenweg-

Vossenweg

Fietsstraat Bovenweg - Grintweg
(Bennekom-Wageningen)
Wanneer
Naar verwachting 2026 klaar

Wat wordt er aangelegd?
• Een fietsstraat over de Bovenweg en 

Grintweg, van Bennekom naar Wageningen


