
BDP.

28-09-2022 

Welkom op de meedenkavond.
Fijn dat u mee wilt denken! 

MEEDENKAVOND
Ontwikkeling Bennekom-West
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Op de projectwebsite plaatsen we het laatste 
nieuws over de ontwikkeling van Bennekom-West

www.WoneninBennekom.nl

Medio oktober wordt op de website een uitgebreid 
verslag van deze avond gezet. Ook wordt in 

dit verslag een samenvatting gegeven van de 
opgehaalde informatie.

Website



Park Nergena Bennekom

Meedenkavond 28-09-20223

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van het laatste nieuws. 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de 
nieuwsbrief, dan kan dit via: 

www.WoneninBennekom.nl

Nieuwsbrief
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Christine Schouten
gespreksleider

WELKOM
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• Drie initiatiefnemers: Ingenious, RPW projecten, familie Van Ginkel
• Tussen de Achterstraat en de Dreeslaan
• Op een positieve manier bijdragen aan de leefbaarheid van Bennekom
• Bouwen voor de Bennekommer

Bennekom-West
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Proces tot nu toe
• Woonbehoefte onderzoek
• Eerste inventarisatie van wensen en ideeën bij direct aanwonenden
• Persoonlijke gesprekken met enkele direct aanwonenden
• Persoonlijke gesprekken met betrokken organisaties
• Afstemming met Gemeente Ede
• Kaders vaststellen en Startnotitie opstellen
• Startnotitie vastgesteld door gemeenteraad Ede
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19:05         Het woord aan wethouder Peter de Pater
19:20     Presentatie van stedenbouwkundige Hélène Leriche
19:50     Informatiemarkt: tijd om in gesprek te gaan met elkaar
21:00     Eind meedenkavond

Programma
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• Ideeën en denkrichtingen presenteren
• Informatie ophalen en suggesties verzamelen bij de inwoners 
• Plannen optimaliseren
• Inwoners betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen

Doel van de avond
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Peter de Pater
Wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Ede

Het woord aan
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Hélène Leriche 
Stedenbouwkundige 

BDP.

Ruimtelijke visie
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PARK NERGENA
Ontwikkeling Bennekom-West
1. Locatie in vogelvlucht
2. Kansen
3. Omgevingsvisie
4. Verkenningen

BDP.
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1. LOCATIE IN VOGELVLUCHT1. LOCATIE IN VOGELVLUCHT
    Terugblik op de historische ontwikkeling    Terugblik op de historische ontwikkeling
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin

Omstreek 1875
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin

Omstreek 1950
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin

Omstreek 1985
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin

Huidige luchtfoto richting dorpskern gekeken
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1.1 Titel figure and/or explanation Helvatica Neue LT Std 8pt 36 Thin

Huidige luchtfoto richting provinciale weg gekeken
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29/04/2021 Fabulous Workspots - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Fabulous+Workspots/@51.9963562,5.6606559,3a,94.4y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNrmYrAkClzcjLl48FE2bl_pMmGbUI04bfl7h0-!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleu… 1/2

Image capture: Mar 2020 Images may be subject to copyright.

Photo - Mar 2020

Fabulous Workspots
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30/04/2021 Stal de Harn - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Stal+de+Harn/@52.001958,5.6490974,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMwj-rilMfTpCA82ccrDd8HRzLsxFCVP5w5phyd!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleuserconte… 1/2

Image capture: Mar 2015 Images may be subject to copyright.

 Wietse de Vries

Photo - Jan 2020

Stal de Harn

Architectonische wandeling
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29/04/2021 Bennekom - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Bennekom/@51.9991039,5.6747544,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMtkeaLwF1WS_hqoR6TXNkQiEOI48U8OM-l-e-5!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleuserconte… 1/2

Image capture: Mar 2020 Images may be subject to copyright.

 Steven Koops

Photo - Mar 2020

Bennekom
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30/04/2021 De Eikelhof - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/De+Eikelhof/@51.996145,5.6656221,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO9AY9mi4_IwjoHBUwhkdyM0BaL_SkOFNYP-uyK!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercont… 1/2

Image capture: May 2019 Images may be subject to copyright.

 Lucas Laermans

Photo - Mar 2020

De Eikelhof
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Park Nergena Bennekom

Meedenkavond 28-09-202225

KennisAs



BDP.

2. KANSEN2. KANSEN
    Randvoorwaarden voor de ontwikkeling    Randvoorwaarden voor de ontwikkeling
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• Woonbehoefte onderzoek
• Input opgehaald bij direct aanwonenden en betrokken organisaties
• Gesprekken met direct aanwonenden en betrokken organisaties
• Omgevingsvisie Ede 2040
• Startnotitie Bennekom-West

2. Kansen
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Gebiedsontwikkeling Bennekom-West 

 

Gemeente Ede 

Achtergrond informatie



2. Kansen

Nergenase Bosweg als hart voor de buurt
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2. Kansen

Nergenase Bosweg als hart voor de buurt
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Driestweg-Molenstraat als historisch lint  
2. Kansen
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Dorpse beleving
2. Kansen
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Dynamiek aan de Dreeslaan 
2. Kansen



3. OMGEVINGSVISIE GEMEENTE EDE3. OMGEVINGSVISIE GEMEENTE EDE
    Betekenis voor de ontwikkeling    Betekenis voor de ontwikkeling
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Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 

buurtschappen

Duurzame 
mobiliteit en 

energie

De natuur als 
basis en de 

Veluwe centraal

Werkmaken van 
Foodvalley

Compacte groei 
vanuit eigenheid 

van Ede

38 39

Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden

62 63

Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen

Vijf keuzes voor de toekomst
3. Omgevingsvisie Gemeente Ede
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Hieronder worden de diverse aspecten van 

milieukwaliteit op hoofdlijnen uitgewerkt. De 

concretisering zal plaatsvinden in programma’s 

en het Omgevingsplan.

Verbeteren luchtkwaliteit

De inzet is om op alle relevante bronnen de 

uitstoot	van	stikstofdioxide	en	fijnstof	terug	

te dringen. Onder binnenlandse bronnen 

vallen (weg)verkeer, scheepvaart, industrie, 

huishoudens (houtstook) en landbouw. 

We gaan in onze aanpak uit van het breder 

toepassen van Best Beschikbare Technieken 

(BBT) voor het voorkomen van uitstoot van 

vervuilde lucht. Omdat de aanpak bij de bron 

het	meest	effectief	is.	

Voor de landbouwsector is de inzet breder en 

willen we ook de uitstoot van ammoniak en 

de uitstoot van geur terugdringen. Dit vergt 

ook	een	flinke	inspanning	van	het	Rijk	en	de	

provincies. Voor geur zal ook gebiedsgericht 

moeten worden vastgelegd wat passend 

en aanvaardbaar is, bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van woningen of bedrijven. 

Vanwege het grote aantal veehouderijbedrijven 

in Ede gaat het altijd om maatwerk per gebied 

en initiatief.

Voor de emissies vanuit de agrarische sector 

blijven we werken volgens het Manifest 

Gezonde Leefomgeving Veehouderij en 

toepassing van BBT. Deze werkwijze zullen we 

ook inzetten bij de industrie (o.a. verbranding 

van biomassa) en mobiele werktuigen. 

Ook voor het bestrijden van de schadelijke 

effecten	van	de	uitstoot	door	houtkachels	

maakt onderdeel uit van deze werkwijze om 

de doelen uit het Schone Lucht Akkoord (zie 

hoofdstuk 2) te kunnen halen.

Mensen met een kwetsbare gezondheid 

moeten extra worden beschermd. Daarom 

hanteren we in de gemeente Ede de landelijke 

GGD-richtlijnen voor luchtkwaliteit bij realisatie 

van nieuwe voorzieningen voor ouderen, 

mensen met een kwetsbare gezondheid 

en voor onderwijs of (kinder)opvang voor 

minderjarigen. Bij bijzondere omstandigheden 

of belangen en na advies van de GGD, kan 

hiervan eventueel worden afgeweken. Ook 

kunnen ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de 

toename van elektrisch vervoer, aanleiding zijn 

om het beleid te versoepelen.

Voor gevoelige groepen nabij veehouderijen 

hanteren we voor luchtkwaliteit, geur en 

gezondheid de landelijke GGD-richtlijnen 

voor veehouderijen als leidraad. Toepassing is 

altijd maatwerk op basis van een zorgvuldige 

afweging van elk initiatief en de lokale 

omstandigheden.

Vermindering geluidhinder

Geluid hoort bij een levendige en bruisende 

stads- of dorpskern. Tegelijkertijd kan geluid 

leiden tot gezondheidsklachten. Een goede 

balans tussen rust en reuring is daarom van 

belang. We willen via gebiedsgericht geluids-

beleid zorgen dat de geluidbelasting aansluit 

bij het karakter van een gebied. Om het aantal 

geluidgehinderden te beperken willen we 

zorgen voor voldoende locaties in de stad waar 

inwoners zich kunnen onttrekken aan drukte, 

zowel in de eigen woning als in de directe 

woonomgeving. Daarnaast zetten we voor de 

langere termijn in op beperking van geluid op 

de zwaarst belaste locaties, door maatregelen 

zoals geluidsisolatie van woningen langs druk-

ke wegen, de aanleg van geluid reducerend 

asfalt en het autoluw maken van gebieden.

Nieuwe woningbouwlocaties liggen vaak 

dichtbij drukke wegen en zijn daardoor 

belast met geluid. We streven ernaar dat 

iedere woning ten minste één aangename 

(geluidsluwe) zijde heeft. 

Geluid van nieuwe bedrijvigheid willen we op 

de bestaande beleving en waardering van een 

gebied afstemmen. Een rustig landelijk gebied 

willen we rustig houden, terwijl een bruisend 

centrum wel wat meer geluid kan verdragen. 

Hierdoor blijft het karakter van een gebied 

behouden en aantrekkelijk voor gebruikers en 

inwoners.

De voorgenomen vliegroutes van en naar 

Lelystad Airport liggen boven Edes grondgebied. 

We blijven de plannen actief volgen en waar 

mogelijk	beïnvloeden	om	een	goede	woon-	en	

leefomgeving voor onze inwoners te kunnen 

waarborgen.

Milieukwaliteit: voorkomen van trillingen

Treinverkeer, andere transportmiddelen en 

installaties kunnen trillingen in gebouwen 

veroorzaken. Bij nieuwbouw houden we daarom 

vroegtijdig rekening met hinder door (spoor)

trillingen.

Waarborgen van omgevingsveiligheid

De ontwikkelingen die we voorzien in deze 

Omgevingsvisie vragen ook aandacht voor de 

veiligheid. Veiligheidsbeleid moet ervoor zorgen 

dat:

•	 Onnodige risico’s worden weggenomen;

•	 ongewoon grote risico’s worden vermeden;

•	 het aanvaardbaarheidsniveau van risico’s 

wordt benoemd.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen maken we 

vooraf een inschatting van ongewenste fysieke 

en sociale veiligheidsrisico’s en nemen we 

benodigde maatregelen in het ontwerp op.  

Dit doen we samen: met de burger, de 

ondernemer, de veiligheidsregio. Door overleg 

en een goede belangenafweging dragen we 

zorg voor bescherming tegen risico’s van 

(natuur)branden, overstromingen, rampen en 

crises. We waarborgen de hulpverlening en 

nazorg	van	slachtoffers	bij	ongevallen.

Rondom risicobedrijven gelden zogeheten 

aandachtsgebieden. Dat zijn gebieden waar 

extra aandacht nodig is om mensen te 

beschermen bij activiteiten met gevaarlijke 

stoffen	(bijvoorbeeld	lpg-vulpunten	of	

toekomstige waterstofvulpunten). De manier 

waarop we in deze gebieden omgaan met de 

risico’s en de aanvaardbaarheid van de risico’s 

werken we uit in het Omgevingsplan.

3.1.2  Wonen
 
Net als de rest van Nederland staat de gemeente 

Ede voor een grote woningbouw-opgave. 

Volgens de Verstedelijkingsstrategie staan de 

regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley voor 

de opgave om locaties te vinden voor in totaal 

100.000 woningen. Voor Foodvalley gaat het 

om 40.000 woningen waarvan 15.000 in Ede 

voor de komende twintig jaar.

Ede staat voor een 
grote woning-
bouwopgave. 
Continuïteit 
bieden in woning-
bouwproductie
is belangrijk
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op deelmobiliteit en parkeren op eigen terrein. 

Ook	zijn	stallingsoplossingen	voor	fietsen	

een vast onderdeel voor de inrichting van de 

openbare ruimte.

3.2.2  Duurzame energietransitie

In het verlengde van het Klimaatakkoord wordt 

ook in Ede gewerkt om klimaatverandering 

tegen te gaan door de CO
2
-uitstoot te 

reduceren. Dit klimaatdoel is een integrale 

opgave, die veel ruimtelijke consequenties 

heeft voor de hele gemeente. Op het gebied 

van energie wordt in Ede gewerkt aan een 

energieneutrale gemeente in 2050.

Deze duurzame-energieopgave bestaat uit 

elkaar versterkende deelopgaven.  

Deze kunnen alleen door intensieve samen-

werking met inwoners, ondernemers, agrariërs, 

woningcorporaties en andere gebouw-

eigenaren, de netwerkbeheerders en een groot 

aantal andere partners worden vormgegeven. 

Die opgaven zijn vertaald in strategische 

keuzen. In onderstaande hebben we deze 

keuzen toegelicht:

70 % duurzame energie in 2040, energieneutraal 

in 2050

Deze ambitie willen we realiseren door:

•	 Te besparen op het energiegebruik met 

gemiddeld 1,5% per jaar sinds 2018 (totaal 

ca. 20 % in 2030 en 35 % in 2040) door 

isolatie van gebouwen, toepassing energie-

efficiënte	technieken.	

•	 Het energiegebruik te vergroenen door 

minder fossiele energie te gebruiken en 

meer duurzame energie: 

•	 Transitie van de warmtevoorziening 

(afname gebruik aardgas voor 

verwarming); 

•	 Minder gebruik van fossiele brandstof 

door bedrijven voor bedrijfsprocessen 

door toepassing van duurzame warmte, 

duurzame elektriciteit en duurzaam gas.

•	 Het aandeel lokaal opgewekte duurzame 

energie te verhogen onder andere via 

zonnepanelen, windmolens, aqua-/

geothermie, restwarmte en duurzame 

waterstof. We streven naar een totale 

duurzame opwekking van 1,0 TWh in 

2030 en 1,4 TWh in 2040 (70% duurzame 

energie).

•	 Minder fossiele brandstof te gebruiken 

maar juist meer duurzame elektriciteit en 

waterstof voor mobiliteit, bijvoorbeeld voor 

openbaar vervoer en vrachtvervoer.

•	 Het toepassen van geothermie en 

restwarmte voor het duurzame warmtenet.

•	 Bij de grootschalige opwekking van 

duurzame energie te streven naar lokaal 

eigendom	en	financiële	participatie	en	

daarmee het terug laten vloeien van 

opbrengsten naar de omgeving. 

Werk maken van energie-infrastructuur, ruimte 

maken voor kleinschalig opwekken van energie

Optimaliseren van de energie infrastructuur 

voor vraag en aanbod, ondergronds en 

De duurzame- 
energieopgave 
voor 2040 kan  
alleen slagen door 
intensieve samen- 
werking met  
inwoners, onder-
nemers, agrariërs, 
woningcorporaties 
en andere  
gebouweigenaren, 
de netwerk- 
beheerders en  
een groot aantal 
andere partners

bovengronds. De opwekking en het gebruik 

van duurzame elektriciteit nemen snel toe.  

Dit maakt aanpassing van het netwerk 

noodzakelijk, onder andere door: 

•	 Optimalisatie van de energie-infrastructuur 

voor warmte, elektriciteit en (duurzaam) 

gas door decentrale opwek, opslag en 

distributie van energie.

•	 Uitbreiding van het bestaande netwerk 

door verzwaring en uitbreiding van het 

aantal onderstations.

•	 Opslag van elektriciteit via (buurt)accu’s, 

accu’s van auto’s en andere vormen van 

energieopslag.

•	 Toepassing van slimme netwerken om vraag 

en aanbod van elektriciteit af te stemmen, 

waardoor het bestaande netwerk beter en 

intensiever kan worden gebruikt. Zo worden 

de aansluitmogelijkheden voor onder andere 

zon op dak op het elektriciteitsnetwerk 

vergroot en hoeft de energie-infrastructuur 

minder te worden uitgebreid.

•	 Afstemming van locatiekeuze voor laadin-

frastructuur met het opwekken, de opslag 

van duurzame energie en de netwerkcapa-

citeit.

•	 Slimme locatiekeuze voor het grootschalig 

opwekken van duurzame elektriciteit. 

Energiecorridors langs snelwegen A12/A30 en op 

bedrijfsterreinen

We streven naar zorgvuldig ruimtegebruik en 

een goede ruimtelijke en landschappelijke 

inpassing van duurzame-energieopwekking, 

energieopslag en -infrastructuur. Dit is 

een opgave voor de bestaande gebouwde 

omgeving, het landelijk gebied en de nog te 

realiseren nieuwe gebouwde omgeving. 

Grootschalig opwekken van duurzame energie 

vindt bij voorkeur plaats in de zone langs de 

A30 en A12 en op bedrijventerreinen. Dat 

is ruimte en naar verwachting ten tijde van 

realisatie voldoende infrastructuur aanwezig.
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Met de afspraken uit het Klimaatakkoord, 

de daaruit voortkomende Bossenstrategie 

en het aanvalsplan voor het landschap zet 

het Rijk een landelijke koers uit voor de 

vergroening van Nederland. In Ede liggen er in 

de natuurgebieden en in het landelijk gebied 

kansen om invulling te geven aan deze koers. 

Voorbeelden zijn: agroforestry (bosbouw 

met landbouw), de aanleg en het herstel van 

karakteristieke landschapselementen en de 

vervanging van naaldbomen door loofbomen 

in onze bossen. De groene koers vanuit het 

Klimaatakkoord biedt ook mogelijkheden 

voor biodiversiteitsherstel en beperking van 

verdroging.

Op	de	flanken	van	de	Veluwe,	die	als	

gevolg van klimaatverandering te maken 

krijgen met veel sterkere wisselingen van 

de grondwaterstand, werken we aan een 

zogenoemde klimaatmantel. Hier wordt 

regen- en grondwater opgevangen en 

vastgehouden waardoor beken jaarrond water 

kunnen leveren. Het schone grondwater zorgt 

ervoor dat bijzondere natuurwaarden kunnen 

ontwikkelen. In de landbouwgebieden in deze 

zone	kan	met	een	fijnmazig	systeem	van	

stuwtjes meer water worden vastgehouden. 

Zo worden ook lager, stroomafwaarts gelegen 

gebieden beter bestand tegen droge perioden.

In wijken en dorpen bouwen in meer lagen om 

groen te behouden en toe te voegen

In de stedelijke gebieden gaat verdichting ge-

paard met vergroening, door vaker in meerdere 

lagen te bouwen, waarbij de boven- en onder-

grond in samenhang worden meegenomen. 

We reserveren voldoende ruimte voor groen, 

vooral in de meest versteende gebieden zoals 

Ede-Zuid, Maandereng, delen van Veldhuizen 

en bedrijventerreinen rondom de Keesomstraat. 

Kiezen voor natuurinclusieve, circulaire 

landbouw

We kiezen voor natuurinclusieve, circulaire 

landbouw, vooral in landschappen met 

belangrijke natuurwaarden. We zoeken naar 

combinaties met kleinschalige (dag)recreatie 

en gebiedsgebonden bedrijvigheid.

3.3.2  De Veluwe centraal

Veluwe op 1 met zonering en herkenbare poorten 

Om de bestaande natuurwaarden en gebieden 

te beschermen is het belangrijk om een 

goede zonering te ontwikkelen, zowel binnen 

natuurgebieden als daarbuiten. We willen 

graag van onze mooie natuur blijven genieten, 

maar het is gezien de achteruitgang van de 

natuur ook van belang dat de natuur echt op 

één komt. We (ver)leiden de recreanten via 

een netwerk van poorten (o.a. station Ede-

Wageningen, Otterlo en Ginkelse hei) naar 

die gebieden die de recreatiedruk het beste 

kunnen verdragen. Daarmee ontzien we de 

meer kwetsbare gebieden.

Overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van Veluwe 

naar Vallei

Op de overgang van Veluwe naar de Vallei 

zien wij een overgangsgebied van 1 tot 1,5 

kilometer waar het herstel en bescherming 

van natuurwaarden nog meer dan elders in 

de Vallei prioriteit heeft. Intensieve vormen 

van recreatie en bedrijvigheid hebben ook 

invloed op de omgeving. Voor de kwetsbare 

soorten in de natuurgebieden is de grens op 

Figuur 3 2: 

De vijfslag als voorkeurs-

volgorde waterbeheer 

(Bron: PBL.nl).

Het natuurlijk systeem 

als basis betekent een 

uitbreiding van de 

voorkeursvolgorde 

waterbeheer. 

Van de traditionele 

trits: 

•	 vasthouden	

•	 bergen	

•	 afvoer	

naar	de	vijfslag:

1. besparen

2. vasthouden

3. bergen

4. aanpassen

6.	 afvoeren.	

verschillende punten bereikt. Daarom kiezen 

we ervoor om grenzend aan de Veluwe 

een overgangsgebied aan te wijzen. In dit 

overgangsgebied is ruimte voor activiteiten die 

goed samengaan met de natuur en deze een 

positieve impuls kunnen geven. Voorbeelden 

zijn kleinschalige en natuurinclusieve vormen 

van recreatie en bedrijvigheid. De provincie 

Gelderland is ook bezig met het formuleren 

van beleid voor de gebieden grenzend aan 

de Veluwe. Het is van belang actief hierin 

samen te werken zodat het gemeentelijk en 

provinciaal beleid elkaar aanvult en versterkt. 

Veel Edese kernen en verschillende vormen 

van bedrijvigheid liggen op deze overgang van 

Veluwe naar de Vallei en zijn daardoor (deels) 

omringd door het overgangsgebied van 1 tot 

1,5 kilometer. Bijvoorbeeld dorpsuitbreidingen 

en ontwikkeling van Kernhem-noord blijven in 

dit gebied mogelijk, mits natuurwaarden sterk 

worden	geïntegreerd.

Het Binnenveld is de groene long aan de 

zuidkant van Foodvalley

In aanvulling op de zonering en om de Veluwe 

te ontlasten, verhogen we de aantrekkelijkheid 

van ons landelijk gebied voor de recreanten 

en toeristen. Dit doen we in zogenaamde 

voor verweving kansrijke landschappen. 

Voorbeelden van kansrijke landschappen 

zijn	de	flanken	van	de	Veluwe	met	de	open	

engen, de kleinschalige veenontginningen 

rondom Ederveen, het open landschap van het 

Binnenveld,	het	fijnmazige	kampenlandschap	

van De Kraats en het veelzijdige Eeskoterveld 

tussen Otterlo en Harskamp met het landgoed 

Harscamp als cultuurhistorisch hoogtepunt. 

In deze gebieden zetten we in op diversiteit 

en gebruiken we de oude landschapsstructuur 

als uitgangspunt voor een meervoudig 

landgebruik. Wonen, recreëren, kleinschalige 

bedrijvigheid en natuurinclusieve landbouw 

zorgen voor een aantrekkelijk en (bio)divers 

landschap. Het Binnenveld willen we verder 

ontwikkelen als groene long aan de zuidkant 

van Foodvalley, met het eerder opgestelde 

Landschaps-ontwikkelingsplan als vertrekpunt.

Stikstof

Uitgangspunt van onze aanpak is om in nauwe 

samenwerking met de boeren te voldoen aan 

de stikstofreductiedoelen en tegelijk perspec-

tief te bieden aan boeren. In de regio Food-

valley werken we daarvoor aan structurele 

systeemoplossingen en technische innovatie. 

We kijken bijvoorbeeld naar bodemverbetering, 

circulair veevoer, dierenwelzijn en eiwittransitie 

(van dierlijk naar plantaardig eiwit). Aanvullend 

werken we aan betere informatie op basis van 

een gedetailleerd emissiemeetnetwerk op 

bedrijfsniveau	en	monitoring	van	de	fijnstof-	en	

ammoniakconcentraties op leefniveau. 

De ambitie is: de stikstofuitstoot dermate te-

rugdringen dat de aangewezen Natura 2000-

gebieden weer voldoen aan de Europese 

instandhoudingsdoelstellingen waardoor de 

biodiversiteit op peil blijft. Tegelijkertijd willen 

we ruimte creëren voor economische ontwik-

kelingen zoals woningbouw, bedrijfs-ontwik-

keling en energietransitie. In onze gemeente 

zal de benodigde emissiebeperking vanuit de 

agrarische sector een grote opgave worden.

Binnenveld verder 
ontwikkelen als 
groene long aan 
de zuidkant van 
Foodvalley

Voldoen aan de 
stikstofreductie-
doelen en tegelijk 
perspectief te 
bieden aan boeren
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ontsloten zijn. Het is ook denkbaar dat locaties 

geheel of gedeeltelijk worden gesloopt 

en herontwikkeling op andere locaties 

nabij de dorpen of Ede-stad plaatsvindt.

Verdere doorgroei van de bedrijven uit het 

landelijk gebied zal zoveel mogelijk worden 

gefaciliteerd in Ede-stad en Lunteren of op één 

van	de	lokale	bedrijventerreinen	die	specifiek	

bedoeld zijn voor lokale bedrijvigheid. 

Retail

De opgave is om tot 2030 de Retailvisie uit 

te voeren. We willen de huidige structuur 

grotendeels in stand houden en op onderdelen 

versterken. Het accent ligt op het hoofdwinkel-

gebied Ede-centrum, de wijk- en dorpscentra 

en het detailhandelgebied Lorentzstraat. Elk 

winkelgebied heeft een eigen hoofdfunctie 

passend	bij	het	profiel	en	verzorgingsgebied.	

Daarnaast bieden het stationsgebied 

(Ede-Wageningen) en het WFC beperkt 

mogelijkheden,	passend	bij	het	specifieke	

profiel	van	deze	gebieden.	We	verwelkomen	

initiatieven vanuit de markt om winkelpanden 

buiten of aan de randen van de winkelgebieden 

te transformeren naar wonen. Toevoeging 

van nieuwe winkelgebieden is niet wenselijk 

en nieuwe detailhandel buiten de bestaande 

winkelgebieden staan we niet toe.

De impact van de COVID-pandemie vraagt 

in het centrum van Ede langdurig aandacht 

voor doorontwikkeling en eventuele 

functieverandering van detailhandel en 

horecabedrijven om perspectief te creëren 

voor die bedrijven en leegstand te voorkomen. 

Aandachtspunten daarbij zijn branchevervaging 

en functiemenging, ook in de dorpen. 

We hebben aandacht voor een levendige, 

groene, compacte en aantrekkelijke 

binnenstad. We zetten in op het verrijken 

van het verhaal en terugbrengen van 

‘eigenaarschap’ in de binnenstad en vitale 

dorpen en buurtschappen.

3.4.2  Vrijetijdseconomie

Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie

Gemeente Ede en de Foodvalley beschikken – 

met de Veluwe als achtertuin – over een zeer 

aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat koesteren 

en ontwikkelen we. Met streven naar een 

aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving 

met goede voorzieningen (winkels, horeca, 

cultuur), die eraan bijdraagt dat bedrijven het 

‘talent’ kunnen aantrekken dat nodig is voor 

onze innovatieve economie. Ook duurzame 

mobiliteit en een goede bereikbaarheid zijn 

daarin belangrijk.

Wonen en (thuis)werken zullen in de toekomst 

naar verwachting meer en meer verbonden 

worden en dat zullen we terugzien in wijken. 

De (winkel)centra in Ede, Bennekom, Lunteren 

en de overige dorpen en buurtschappen ver-

vullen een belangrijke functie als knooppunten 

van economische activiteiten, voorzieningen 

en ontmoeting. De levendigheid in de centra 

is in beweging, onder meer vanwege veran-

derend consumentengedrag. Het borgen en 

versterken van de levendigheid blijft ook in de 

toekomst één van de prioriteiten. Om die reden 

zullen we blijvend kijken naar kansrijke trans-

formaties (meer wonen) en functiemenging. 

De aantrekkelijkheid van Ede voor inwoners 

en bedrijven wordt ook versterkt door een rijk 

aanbod van sport- en culturele voorzieningen. 

Naast de basisvoorzieningen, zetten we in op 

verdere versterking van cultuur en sport als 

cruciale vestigingsfactoren. 

De mooie omgeving en de Veluwe vormen niet 

alleen een belangrijke vestigingsfactor, maar 

ook een belangrijke basis voor die vrijetijds- 

economie. Om die sterke vrijetijdseconomie in 

Ede te kunnen behouden moeten en willen we 

blijven investeren. Ook in de toeristische sector 

is	een	deel	van	de	bedrijven	zwaar	getroffen	

bij de Stroet. Impact ondernemen, innovatief 

ondernemerschap, circulaire economie en 

startups	stellen	weer	hun	eigen	specifieke	

eisen aan de bedrijfsomgeving zoals (tijdelijke) 

huisvesting voor startups in het WFC 

(betaalbaar	en	flexibel).

Bij de dorpen zal beperkt ruimte worden 

geboden voor het faciliteren van de lokale en 

kleinschalige behoefte. Beperkt in die zin, dat 

bedrijven die te groot worden bij voorkeur een 

plek krijgen op bedrijventerreinen langs A12 

en A30. Nieuwe werklocaties worden ‘groen’ 

ontwikkeld: zoveel mogelijk natuurinclusief en 

circulair, met aandacht voor biodiversiteit en 

gezondheid. 

Op bestaande bedrijventerreinen investeren we 

in de kwaliteit en toekomstwaarde van locaties, 

zodat bedrijven zich daar zo lang mogelijk thuis 

voelen. Revitalisering is tijdrovend, kostbaar en 

complex. Tegelijkertijd is het een cruciale stap 

om ruimte zo zorgvuldig mogelijk te benutten. 

We focussen in onze inspanningen op de 

samenwerking met eigenaren en gebruikers 

met als ambitie kwaliteit te vergroten en 

duurzaamheid te versterken.

Een deel van de bestaande (binnenstedelijke) 

bedrijventerreinen komt in aanmerking voor 

(gedeeltelijke) transformatie naar andere 

functies en meer menging met bijvoorbeeld 

wonen. Een dergelijke ontwikkeling zal 

worden verkend voor bijvoorbeeld Klaphek 

en het gebied rondom de Keesomstraat. 

Ook voor diverse langdurig leegstaande 

kantoren is transformatie mogelijk een 

beter toekomstperspectief. Waar ruimte 

voor bedrijvigheid verdwijnt, zal deze 

zoveel mogelijk elders (in Ede) worden 

gecompenseerd: op één van de (nieuwe) 

bedrijventerreinen of op een geschikte 

kantorenlocatie nabij een station (Ede-

Wageningen (Noordplein), De Klomp, 

toekomstig station Ede-West) of in de 

omgeving van Ede-centrum.

Landelijk gebied

Naast de grote werklocaties kent gemeente 

Ede ook een zeer ondernemend landelijk 

gebied. Ook daar blijft sprake van economische 

dynamiek: naast transitie en vernieuwing in 

de agrarische sector zal er binnen bepaalde 

grenzen ook ruimte blijven voor andere 

bedrijvigheid. Vrijkomende agrarische 

bebouwing biedt kansen voor het huisvesten 

van nieuwe of andere (economische) functies. 

In de buurtschappen, dorpen en op de 

voormalige agrarische bedrijfslocaties ontstaan 

vaak nieuwe bedrijven, die zich van daaruit 

verder willen ontwikkelen. Daarbij komen 

soms de grenzen van de mogelijkheden 

in het landelijk gebied in beeld. We willen 

ook in de toekomst ruimte bieden voor 

dat ondernemende landelijk gebied. Maar 

wel met oog voor een passende schaal en 

functie en gericht op het versterken van de 

omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het 

landelijk gebied. Ter illustratie: het gaat om 

niet-agrarische bedrijven met een omvang 

van maximaal 500 vierkante meter, met 

eventueel mogelijkheden tot doorgroei 

naar 1.000 vierkante meter op plekken waar 

geen sprake is van overlast en die goed 

Naast de grote 
werklocaties kent 
Ede ook een zeer 
ondernemend 
landelijk gebied

Ede en de 
Foodvalley 
beschikken  
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over een zeer 
aantrekkelijk 
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Dat koesteren en 
ontwikkelen we
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schakels in het groenblauwe raamwerk. 

Stadsparken in Ede stad en kleinere 

groenstructuren in de dorpen zijn onmisbare 

schakels in het groenblauwe raamwerk. Ze 

zorgen tegelijk voor ruimtelijke overgangen 

tussen verschillende gebieden. Onder andere 

bij de Klomp wordt zo’n groene overgang 

uitgewerkt tussen het kleinschalige dorp en het 

grootschalige Food&Businesspark.

Aan de zuidkant van de Foodvalley vormen 

Ede-stad, Bennekom, Wageningen, Veenendaal 

en Rhenen al een stedelijk netwerk. De 

bestaande hoogwaardige infrastructuur en 

voorzieningen kunnen hier zo veel mogelijk 

worden benut en versterkt. En de samenhang 

tussen de gebieden kan worden vergroot. 

Versterken van eigenheid centrumgebieden

Aanvullend werken we aan het versterken 

van de eigenheid door de aanpak van de 

centrumgebieden voor Ede-stad, de wijken 

en de dorpen. Historisch en meer recent 

erfgoed staan aan de basis van het eigen 

verhaal van een kern en zijn daarmee 

bepalend voor de eigen identiteit. De 

zichtbaarheid en beleefbaarheid hiervan biedt 

een belangrijk fundament en inspiratiebron 

voor nieuwe ontwikkelingen. De voetganger 

en	de	fietser	staan	hierbij	centraal.	Onze	

centrumgebieden hebben een belangrijke 

woon-, verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Dit 

vraagt om levendigheid en aantrekkelijke 

plekken om naartoe te gaan. Door condities 

te scheppen met aangename ruimtes van 

hoge kwaliteit voelen mensen zich prettig, 

en ontstaan plekken voor ontmoeting en 

beweging. Niet elke kern in Ede heeft echter 

een helder centrum. Voorzieningen liggen 

verspreid of raken steeds meer verspreid, 

waardoor ontmoetingsplekken versnipperen 

en voorzieningen onder druk komen te staan. 

Voor deze dorpen en buurtschappen is het van 

belang dat centrale ontmoetingsplekken met 

elkaar verbonden worden. 

Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren

Onze gemeente, vooral de Veluwse zijde van 

Ede-stad, de dorpen en buurtschappen, is 

overwegend groen en rijk aan geschiedenis 

en cultureel (immaterieel en materieel) 

erfgoed. Dit koesteren en beschermen we. Bij 

behoud van de (groene) kwaliteiten is onder 

voorwaarden kleinschalige ontwikkeling 

mogelijk.

In Ede stad kunnen, gegeven de verdichtings-

opgave, ook grootschaliger ontwikkelingen een 

plek krijgen, mits zorgvuldig ingepast.

Ruimtelijk raamwerk om kwaliteiten te 

beschermen en te ontwikkelen

De eigenheid van gemeente Ede en de 

onderscheidende karakteristieken van de 

kernen en de landschappen beschrijven we 

in een raamwerk van landschappelijke en 

(cultuur)historische structuren. Essentieel 

is de herkenbaarheid van de verschillende 

landschappen, structuur van de wijken, dorpen 

en buurtschappen en betekenisvolle plekken. 

Met dit structurerend raamwerk geven we de 

ontwikkelkansen en ruimte voor verschillende 

functies weer. Zodoende kunnen we kwetsbare 

gebieden beschermen, waar nodig het 

raamwerk repareren en kwaliteiten voor lange 

tijd borgen. Zo werken we aan de ruimtelijke 

kwaliteit die ervoor gezorgd heeft dat we 

prettig wonen, werken en recreëren in Ede. 

Een krachtig raamwerk is weerbaar en 

biedt tegelijk ruimte voor dynamiek, in 

functies en ontwikkelingen. We bouwen 

aan een structuur om ontwikkelingen - die 

we nu nog niet kennen op het gebied van 

bijvoorbeeld energie, wonen, werken, recreatie 

en vernieuwingen in de landbouw - in de 

toekomst een passende plek te kunnen geven. 

Het is de overkoepelende structuur die, met 

alle opgaven die op ons afkomen, bijzondere 

aandacht verdient.

De ontwikkelmogelijkheden van de verschil-

lende landschapstypen zijn wisselend. Onze 

bos- en heidelandschappen en de engen zijn 

het meest waardevol en kwetsbaar, waardoor 

we hier terughoudend met ontwikkelingen 

omgaan. Het kampenlandschap biedt beperkt  

ruimte voor ontwikkeling; alleen als deze  

bijdraagt aan de karakteristiek van dit land- 

schapstype. Onze veen- en broekontginningen- 

landschappen kennen een groter laadvermogen,  

maar we gaan zorgvuldig om met de aanwezige  

structurerende en landschapselementen. 

De landgoederen en historische bebouwing 

vormen waardevolle parels die we koesteren. 

In de relatie met de Veluwe ligt de krachtigste 

kwaliteit van Ede besloten. De herkenbaarheid 

van het Veluwe silhouet zorgt voor de identiteit 

van ons landelijk gebied. 

Gemeentebreed werken we aan de eigenheid 

van Ede door het luwe landelijk gebied en het 

dynamisch stedelijk gebied scherper van elkaar 

te onderscheiden. In het noordelijke landelijk 

gebied domineren de landschappen met erven,  

historische structuren en waterlopen en beek-

stelsels. Door de verwevenheid tussen dorp en 

landelijk gebied is het omliggende landschap 

nooit ver weg. Juist hierom moet zorgvuldig 

worden gekeken waar inbreiding mogelijk is 

zonder de karakteristiek en de leefbaarheid 

aan te tasten. Mogelijkheden ontstaan vooral 

door kleinschalige transformaties, waarbij 

vooral bedrijfspercelen of vrijkomende 

agrarische erven een belangrijke rol spelen. 

Ontwikkelingen in de dorpse milieus worden 

zorgvuldig afgestemd op de dorpse schaal. 

Locaties voor uitbreiding van woon- en 

werkfuncties moeten nog nader worden 

bepaald, waarbij het ruimtelijk raamwerk een 

belangrijke rol speelt voor het behoud en 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de 

dorpen en buurtschappen. Het stimuleren van 

ondernemerschap in het landelijk gebied blijft 

uitgangspunt, zolang het qua schaal en maat 

passend is, en geen verdere belasting vormt 

voor bijvoorbeeld infrastructuur, milieu of 

landschappelijke karakteristiek.

Ook in de zuidkant van Foodvalley gaat 

stedelijke ontwikkeling gepaard met land-

schappelijke versterking. Het Binnenveld krijgt  

een nog centralere plek in dit deel van de 

Foodvalley. Met het natuurlijke systeem aan de 

basis transformeren landschappelijke groene  

structuren naar verbindende structuren in  

(nieuwe) woongebieden. Stads- en dorpsranden 

worden voorkanten en zijn verweven met 

omliggende landschaps- en historische 

structuren. Hier komen landschapsparken waar 

agrarische functies worden gecombineerd 

met recreatie (bewegen, ontmoeten, sporten 

en spelen), natuur- en landschapswaarden 

die sterk verbonden zijn met Ede, Bennekom 

en De Klomp. De landschapsparken brengen 

adem- en klimaatruimte in het stedelijk 

netwerk en zorgen voor overgangen en 

verbindingen naar het landelijk gebied. Binnen 

Ede-stad zijn bestaande stadsparken onmisbare 

Stads- en 
dorpsranden 
worden voor-
kanten en zijn 
verweven met 
het omliggende 
landschap
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen

Historie als inspiratie Gezonde buurten Kennis
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wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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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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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen

Historie als inspiratie Gezonde buurten Kennis
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wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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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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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

62 63

Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen

Historie als inspiratie
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wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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

56 57

Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden

Gezonde buurten Kennis
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Historie als inspiratie
4. Verkenningen
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Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen
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Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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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Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen
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Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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

Historie als inspiratie
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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Gezonde buurten
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Denkrichting “Historie als inspiratie” Denkrichting “Gezonde buurten”
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 
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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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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WFC

WUR
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zuidkant Foodvalley
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bedrijvencluster

toeristische topactiviteit

bevochten Veluwe

smakelijke Veluwe

Hoge Veluwe

stille Veluwe

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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Duurzame mobiliteit en energie zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor een goed 

functionerende gemeente. Wonen, werken 

en leven zijn onlosmakelijk verbonden 

met mobiliteit en energie. Voor beide is 

verduurzaming de rode draad richting de 

toekomst. 

3.2.1  Mobiliteit

In de wijken en dorpen accent op lopen en 

fietsen

In gemeente Ede is altijd veel ruimte gegeven 

aan de auto. Dat willen we ombuigen door 

onze inwoners via veilige, aantrekkelijke en 

sterke netwerken en de aanleg van P+R-

voorzieningen (Park and Ride) uit te nodigen 

vooral	lopend,	met	de	fiets	of	het	openbaar	

vervoer te reizen. Waar nodig bieden we 

mobiliteit op maat aan (vraagafhankelijk). Dit is 

goed voor de bereikbaarheid en draagt bij aan 

de gezondheid van onze inwoners.

De ontwikkeling van gemeente Ede vraagt 

een koerswijziging naar duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit gaat uit van de drie v’s 

in de Trias Mobilica: verminderen, veranderen 

en verschonen van mobiliteit. Thuiswerken 

draagt bijvoorbeeld bij aan het verminderen 

van	mobiliteit,	het	stimuleren	van	fietsgebruik	

aan het veranderen en elektrisch rijden aan het 

verschonen van mobiliteit.

Bewegen	is	gezond,	dus	lopen	en	fietsen	

staan voorop. Als we meer mensen willen 

laten bewegen, hebben we een aantrekkelijke 

beweegvriendelijke omgeving nodig.  

Ook voor meer kwetsbare deelnemers, 

zoals ouderen en kinderen, willen we een 

aaneengesloten, verkeersluw en toegankelijk 

netwerk	van	fiets-	en	wandelpaden	realiseren.	

De verbinding met bovenwijkse voorzieningen 

(o.a. sport, cultuur, welzijn, zorg) krijgt daarbij 

prioriteit, net als de relatie met het landelijk 

gebied en gebieden waar veel kwetsbare 

deelnemers wonen. De auto is in deze 

gebieden te gast.

Voor	de	fietsinfrastructuur	vraagt	dit	om	

een inhaalslag, op basis van ons Fietsplan. 

Regionale verbindingen willen we ontwikkelen 

tot	snelle,	comfortabele	en	veilige	fietsroutes.	

De	actieradius	van	de	fiets	–	en	daarmee	

de concurrentiepositie ten opzicht van de 

auto – is met de opkomst van de e-bike sterk 

vergroot. De afstanden zijn vooral in Ede-stad 

betrekkelijk kort, wat Ede aantrekkelijk maakt 

voor	de	fiets.	In	Ede-stad	kan	de	auto	een	

stapje terug doen. Is de bereikbaarheid lopend, 

per	fiets	of	openbaar	vervoer	goed,	dan	

kunnen we met passende parkeernormen op 

een aantal plekken de openbare ruimte anders 

inrichten, bijvoorbeeld met groen.

Krachtig openbaar vervoer

Op langere afstanden zetten we voor de grote, 

gebundelde reizigersstromen in op krachtig 

openbaar vervoer. Er is een schaalsprong nodig 

op de belangrijkste openbaarvervoerassen. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 wordt 

de intercitylijn Utrecht-Arnhem verder 

uitgebouwd als hoofdas voor (inter)nationaal 

vervoer. Ook de Valleilijn en Rijnlijn hebben 

de potentie om onder andere in Lunteren en 

op de KennisAs ruimtelijke ontwikkelingen 

te ontsluiten. Dat kan voor de Valleilijn op 

termijn betekenen dat een frequentieverhoging 

en doortrekking richting Arnhem gewenst 

wordt, maar ook een betere aansluiting op de 

spoorlijn Apeldoorn–Amersfoort. De Rijnlijn 

wordt mogelijk uitgebouwd als bus rapid 

transit (een bussysteem waarbij vaak en snel 

wordt gereden). De verbinding van Ede met 

Wageningen heeft ook richting 2040 onze 

bijzondere aandacht.

In het landelijk gebied blijft de auto een 

belangrijk vervoermiddel. Het reguliere 

openbaar vervoer maakt daar een 

terugtrekkende beweging. Lijnen worden 

rechtgetrokken, zodat er directe en snelle 

verbindingen worden geboden tussen de 

grotere dorpen en buurtschappen. Ook is te 

verwachten dat lijnen met een lage bezetting 

worden verschraald of geschrapt uit de 

reguliere dienstregeling. Behoud van frequente 

3.2  
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.

Duurzame mobiliteit

•	 In dorpen en wijken accent op lopen, 

fietsen	via	aantrekkelijke	netwerken

•	 Auto doet stapje terug in Ede-stad voor 

kwaliteit openbare ruimte

•	 Krachtig OV op hoofdroutes (richting 

Wageningen, Arnhem, Utrecht en 

Amersfoort). 

•	 Verdichten bij OV-knopen en 

voorzieningencentra

•	 Nieuw station Ede-west, goed voor wonen 

en werken (transformatie)

•	 Oversteekbaarheid grote (spoor)wegen 

verbeteren 

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)

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

We wonen, werken en leven in een prachtige 

gemeente met onderscheidende dorpen en 

buurtschappen, fraaie landschappen en een 

rijke (cultuur)historie. Ontwikkelingen in het 

verleden hebben geleid tot de eigenheid van 

Ede zoals we die vandaag de dag kennen. Met 

veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten 

en de noodzaak voor aanpassingen met het 

oog op de toekomst. We vinden het belangrijk 

daarbij de karakteristieke opbouw en diver-

siteit van gemeente Ede te behouden en te 

versterken. We blijven inzetten op behoud van 

onze kwaliteiten en erfgoed door bescherming 

en ontwikkeling. Waardevolle kenmerken van 

gebouwen, structuren en landschappen zijn 

daarbij de inspiratiebron voor ruimtelijke ont-

wikkeling. Tegelijkertijd vinden we het belang-

rijk dat Ede zich ook kan blijven ontwikkelen en 

vernieuwen. Het benutten van het landschap 

heeft immers juist ook bijgedragen aan de 

gewaardeerde basis van Ede zoals we die nu 

kennen. We willen een balans creëren tussen 

beschermen en benutten. 

De eigenheid van gemeente Ede beschrijven 

we in een ruimtelijk raamwerk van land-

schappelijke en historische structuren, die 

we beschermen. Binnen dit structurerend 

raamwerk laten we zien waar ontwikkelingen 

mogelijk zijn en hoe beschikbare ruimte goed 

wordt benut. Steeds meer dragen ook de 

‘zachte’ aspecten zoals gezondheid, natuur 

en menselijke maat bij aan de kwaliteit van 

onze leefomgeving. Vanuit de karakteristieken 

van gebieden ontwikkelen we bijvoorbeeld 

bij de locatie passende woongebieden met 

bijbehorende architectuur en bebouwings-

opzet. Op plekken van bijzondere betekenis, 

zoals centra of bijzondere landschappen, 

verwachten we extra kwaliteit.

Met alle ambities op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, energie en het natuurlijk 

systeem realiseren we ons dat we slim en 

verstandig met de beschikbare ruimte moe-

ten omgaan. Daarom kiezen we voor com-

pact groeien en bouwen. Dit betekent vooral 

compacte groei ín en van de wijken, dorpen en 

buurtschappen. De kwaliteit van onze leefom-

geving vraagt daarnaast om meer openbare 

ruimte en robuuste groenstructuren. Juist ook 

in de dorpen en buurtschappen waar groen en 

openheid bijdragen aan het dorpse karakter. 

Vaker dan voorheen kiezen we daardoor voor 

meervoudig ruimtegebruik: meer stapeling en 

schakeling van functies en ook de introductie 

van nieuwe woon- en werkvormen en -con-

cepten. 

We vinden het belangrijk dat wonen en werken 

in gemeente Ede in een goede balans ontwik-

kelen en met een passend bereikbaarheids-

profiel.	Met	compact	bouwen	werken	we	aan	

levendigheid,	en	door	efficiënte	en	hoogwaar-

dige oplossingen voor mobiliteit en parkeren 

kunnen we makkelijker de auto laten staan. We 

stimuleren collectief of meervoudig ruimtege-

bruik en menging van functies. Dit is ook goed 

voor onderlinge zorg en ontmoeting. 

De intensiteit van het ruimtegebruik onder-

gronds neemt toe en zorgt voor knelpunten 

boven- en ondergronds. We kiezen ervoor 

meer de regie te nemen en te sturen op duur-

zaam gebruik van de ondergrond. Zo creëren 

we bijvoorbeeld meer ruimte voor bomen en 

water in de stad. Met het oog op al de ont-

wikkelingen die op ons afkomen maken we de 

strategische keuzen voor compacte groei en 

versterking van de eigenheid.

3.5.1  Compacte groei

Compacte groei met meervoudig ruimtegebruik

Compacte groei betekent zorgvuldig in- en 

uitbreidingslocaties bepalen op basis van de 

vijf strategische keuzen binnen de robuuste 

structuur van het raamwerk. We streven naar 

gebiedseigen uitbreiding en koppeling van 

bestaande voorzieningen en structuren om 

versnippering te voorkomen. 

Meervoudig ruimtegebruik biedt kans om 

landschappen te behouden en te versterken 

en binnenstedelijk ruimte te creëren of 

behouden voor robuuste groenstructuren. 

Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik 

zijn dat bij nieuwe functies of activiteiten 

het dak standaard wordt ingezet als 

energiewinning en dat – bij ontwikkelingen 

Compacte groei

•	 Meervoudig ruimtegebruik is het 

uitgangspunt.

•	 Compacte groei en een Ede-stad met 

hoogbouw.

•	 Anticiperen op toekomstige 

(technologische) ontwikkelingen.

•	 Verdichten heeft prioriteit, daarnaast ver- 

kennen van drie zoekgebieden: Kernhem- 

Noord (uitbreidingsgebied), De Klomp- 

Ederveen, KennisAs Ede-Wageningen.

•	 Balans in groei van wonen (11.000-15.000 

woningen) en werken (90-110 ha)

•	 Ontwikkelingen sluiten aan op plaatselijke 

bereikbaarheid	lopend,	per	fiets,	auto	of	OV

Eigenheid

•	 Maak Ede-stad, de dorpen en het 

buitengebied meer onderscheidend met 

een ruimtelijk raamwerk. 

•	 Het kenmerkende Edese landschap 

leesbaar houden en versterken.

•	 Rijke geschiedenis en cultureel erfgoed 

koesteren.

3.5  
Compacte groei  
vanuit eigenheid van 
Ede

Slim en 
verstandig met 
de beschikbare 
ruimte omgaan. 
Daarom kiezen 
we voor compact 
groeien en 
bouwen

Historie als inspiratie Gezonde buurten Kennis
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wijk

dorp

buurtschap

centrum Ede

dorps- en wijkcentrum

groen dichtbij

sportpark

landschapspark

Een gezonde leefomgeving, een goede 

mentale en fysieke gezondheid, een 

passende woning en goede voorzieningen 

zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig 

en gezond te kunnen wonen en leven. In 

deze paragraaf hebben we dat vertaald in 

de samenhangende ambities voor leven in 

gezonde wijken, dorpen en buurtschappen en 

strategische keuzen op onderdelen:

3.1.1  Sociaal, gezond en    
voorzieningen

 
Gezondheid is één van de kernwaarden van het 

leven. We willen onze inwoners een gezonde, 

groene leefomgeving bieden, die prettig is om 

in te verblijven en te werken, en die uitnodigt 

tot gezond gedrag. En gezondheid zien we 

breed: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Daarvoor is een leefomgeving nodig met 

een goede omgevingskwaliteit. Enerzijds een 

gezonde, veilige en schone leefomgeving 

met een goede luchtkwaliteit en zo min 

mogelijk geluidsoverlast. En anderzijds een 

leefomgeving die toegankelijk is en uitnodigt 

tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt 

tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en 

gezond eten en drinken. 

Voorzieningen: toegankelijk en dichtbij, 

stimuleren van ontmoeting

Voor alle voorzieningen geldt dat ze goed 

toegankelijk en (dichtbij) bereikbaar moeten 

zijn. Dit willen we doen door een goede 

spreiding van voorzieningen en door goede 

onderlinge verbindingen die aantrekkelijk zijn 

voor	vooral	lopen,	fietsen	en	gebruik	van	het	

openbaar vervoer.

Voor een goede leefbaarheid en (sociale) 

gezondheid zijn voorzieningen voor sport, 

cultuur, onderwijs, zorg, welzijn & sociale 

basis, winkels en voldoende openbare toiletten 

essentieel. We hebben als gemeente vaak een 

regisserende rol in het toekennen van ruimte 

voor deze voorzieningen. Daarnaast hebben we 

bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur ook 

een rol in het realiseren en exploiteren hiervan. 

We hebben in Ede een breed palet aan 

voorzieningen en een sterk verenigingsleven 

dat vaak onderdak vindt in publieke 

voorzieningen. Dat brede pallet aan 

voorzieningen willen we in stand houden, ook 

omdat deze voorzieningen een belangrijke plek 

zijn voor ontmoeten en verbinden. 

Voorzieningen – sport: voldoende, 

beweegvriendelijk, duurzaam

Ten aanzien van sport hebben we drie 

deelambities:

•	 Voldoende: voldoende formele 

sportvoorzieningen (sportparken en 

overdekte accommodatie). 

Het aantal voorzieningen moet aansluiten 

bij de samenstelling van de bevolking. Ede 

groeit. Dat betekent ook dat de vraag naar 

sport en bewegen groeit. We hebben in het 

verleden de keuze gemaakt om sportparken 

te centreren aan de rand. Maar we zien dat 

vooral in de Peppelensteeg de grenzen van 

de capaciteit bereikt zijn. Daarom is het 

goed om na te denken over reservering van 

ruimte voor een nieuw sportpark na 2030. 

Op de Omgevingsvisiekaart hebben we 

mogelijke locaties aangegeven. Een aantal 

sportparken willen we daarbij omvormen 

tot stads- en landschapsparken met ruimte 

voor sport.

•	 Beweegvriendelijk: beweegvriendelijke 

openbare ruimte is de leidraad bij het 

inrichten van de leefomgeving en vooral 

het verbinden van wijken en dorpen. Vanuit 

een breed perspectief (spelen, bewegen, 

sporten en ontmoeten) wordt gekeken 

waar deze functies kunnen plaatsvinden. 

Onze visie is dat een ontwikkelrijke 

omgeving voor kinderen en bijpassende 

programmering beweging kunnen 

stimuleren. In de openbare ruimte is er een 

duidelijke link tussen sport, bewegen en 

gezondheid.

•	 Duurzaam: we willen dat onze 

voorzieningen duurzaam zijn, zowel in 

energie en materiaalkeuze als gezondheid.

Sociaal en gezond

•	 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 ontmoeting 

•	 Beweegvriendelijke en schone 

leefomgeving, die uitnodigt tot gezond 

gedrag

•	 Verbetering van de milieukwaliteit (in 

het bijzonder luchtkwaliteit met 50% 

gezondheidswinst in 2030)

Wonen

•	 Gevarieerd woonprogramma gericht op 

behoefte en doorstroming

•	 Dorpen bouwen voor eigen behoefte en 

behoud van voorzieningen

•	 Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor 

de (boven)regionale behoefte 

3.1  
Leven in gezonde 
wijken, dorpen en 
buurtschappen

Voorzieningen zijn 
een belangrijke 
plek voor 
ontmoeten en 
verbinden

Een leefomgeving 
die bijdraagt aan 
mentale en fysieke 
gezondheid 

52 53

Omgevingsvisie Ede 2040Omgevingsvisie Ede 2040

Natura 2000 gebied

Gelders natuurnetwerk (GGN)

beken

klimaatmantel

1,5 km overgangsgebied  

Veluwe-Vallei

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

We wonen in een prachtige gemeente met 

fraaie landschappen en waardevolle natuur. 

Niet voor niets noemen veel inwoners 

de natuurlijke omgeving als belangrijkste 

kernwaarde van onze gemeente. Onze 

maatschappij is sterk afhankelijk van de natuur 

en de producten en diensten die deze levert. 

Het natuurlijk systeem staat aan de basis van 

onze welvaart en samenleving. 

3.3.1  Natuur als basis

Natuur is leidend: natuurinclusief, klimaat-

robuust en circulair handelen

We willen onze relatie met de natuur herstellen. 

En daarmee zorgen voor een robuust en veer- 

krachtig natuurlijk systeem. Dit betekent dat we  

in alles wat we doen het natuurlijk systeem  

respecteren en het gebruik ervan verduurzamen:  

van aantasten naar versterken. We borgen de 

vitaliteit ervan en daarmee het behoud van 

deze belangrijke basis voor onze samenleving.

Herstel is noodzakelijk voor behoud en 

versterking van de biodiversiteit en om onze 

leefomgeving weerbaar te maken tegen 

het veranderende klimaat. Die keuze heeft 

gevolgen voor de manier waarop we wonen, 

werken, leven en ons voedsel produceren. 

Dat doen we zoveel mogelijk natuurinclusief, 

klimaatrobuust en circulair. Integratie van 

natuur is daarmee een opgave voor alle 

andere vormen van landgebruik en beheer. 

Gedeeld eigenaarschap is belangrijk om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

natuurlijk systeem te benadrukken. 

Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor 

wonen, werken en andere functies kiezen 

we locaties waar het natuurlijk systeem 

voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgen 

we een betere balans tussen het benutten en 

beschermen van de natuur. 

In de verschillende gebieden van Ede maken 

we afspraken met gebiedspartners om te 

komen tot een integrale basiskwaliteit natuur: 

een minimumniveau waar onze leefomgeving 

aan zou moeten voldoen om deze leefbaar 

te houden voor natuur en mens. Met die 

basiskwaliteit zal het herstel van natuur en 

landschap ook periodiek meetbaar worden 

en kunnen we jaarlijks aan ons bestuur en 

inwoners de voortgang melden.

Werken aan robuuste groen- en waterstructuren 

voor biodiversiteit/klimaatadaptatie

We werken samen met onder andere Rijk, 

provincie en natuurbeheerders aan herstel 

en instandhouding en uitbreiding van onze 

natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk, 

Bossenstrategie). We voorkomen een verder 

verlies van de biodiversiteit en we keren de 

significante	verslechtering	van	onze	bossen,	

heiden en stuifzanden. Daarvoor nemen we 

gerichte maatregelen en monitoren we de 

effecten.	We	vergroten	het	natuuroppervlak	en	

verbinden de kernnatuur-gebieden. Dat doen 

we via natuurinclusieve landbouw, via robuuste 

natuurverbindingen of via aanleg en herstel van 

groene landschapselementen.

We maken ons sterk voor een robuust 

groenblauw raamwerk dat inzet op de groene 

kernkwaliteiten van de Veluwe en de Vallei 

en	daartussen	de	flanken	als	overgangszone.	

Groene corridors verbinden de natuurgebieden 

en lopen door in de dorpen en wijken. Het 

raamwerk draagt hiermee bij aan:

•	 De kwaliteit en de identiteit van het 

landschap en het groen in de dorpen en 

buurtschappen;

•	 klimaatbestendigheid, het vasthouden en 

bergen van water en het tegengaan van 

hittestress;

•	 het behouden en vergroten van 

biodiversiteit en ecologische waarden;

•	 een toekomstbestendige en gezonde 

leefomgeving.

In het kader van de gezamenlijke drinkwater-

zorg-plicht werken wij met de provincie en 

Vitens aan voldoende schoon drinkwater. Er is 

ruimte voor ander gebruik van de diepe onder-

grond zoals geothermie maar de kwaliteit van 

het grondwater staat daarbij voorop. 

Natuurlijk systeem als basis

•	 Natuur is leidend, dus natuurinclusief, 

klimaatrobuust, circulair handelen

•	 In wijken en dorpen bouwen in meer lagen 

om groen te behouden en toe te voegen

•	 Werken aan robuuste groen- en 

waterstructuren voor biodiversiteit / 

klimaatadaptatie

•	 Kiezen voor natuurinclusieve circulaire 

landbouw

Zonering

•	 Veluwe op 1 met zonering en herkenbare 

poorten (o.a. station Ede-Wageningen, 

Otterlo en Ginkelse hei) 

•	 Het Binnenveld is de groene long van de 

zuidkant van Foodvalley en Ede

•	 Een overgangsgebied van 1 tot 1,5 km van 

Veluwe naar Vallei

3.3  
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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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

Onze economische ambities hebben we 

vertaald in de strategische keuze ‘Werk 

maken van Foodvalley’ en uitgewerkt in drie 

onderdelen:

1. Next-economie

2. Vrijetijdseconomie

3. Agrarische sector

3.4.1  Next-economie

Ede kiest voor food en innovatie en 

dooronwikkelen KennisAs

De basisambitie voor het thema economie 

begint bij voldoende en goede banen voor 

de (nieuwe) inwoners van gemeente Ede. 

Passend werk draagt bij aan een goede 

fysieke en mentale gezondheid. Daarvoor is 

een dynamische en vitale lokale en regionale 

economie essentieel. Voor Ede is belangrijk 

dat onze bedrijven en organisaties durven te 

innoveren	en	flexibel	zijn.	Voor	de	realisatie	

van een aantal doelen uit de Omgevings-

visie is voldoende technisch geschoold 

personeel een voorwaarde. Daarom werken 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

gemeente samen om de in- en uitstroom van 

technisch opgeleide leerlingen te bevorderen.

We maken al ruime tijd werk van food, 

innovatie en de ontwikkeling van Foodvalley. 

We beschikken over de dynamische KennisAs 

Ede-Wageningen. Voor de versterking van 

kennisintensieve bedrijvigheid speelt het 

bedrijfsterrein Food Innovation District, direct 

gelegen bij de World Food Center Experience 

een cruciale rol. Naast de samenwerking 

met de universiteit in Wageningen (WUR), 

hbo, mbo, kennisinstellingen (Kenniscampus) 

en gerelateerde bedrijven. Innovatie en 

duurzaamheid rond food komen hier bij 

elkaar. De KennisAs en het kenniscluster Ede-

Wageningen worden steeds belangrijker voor 

onze economie. Ook de ontwikkeling van een 

culturele hotspot in de stationsomgeving/

WFC draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Gemeente Ede kent een gestage historische 

groei van het aantal banen. Die lijn willen we  

doortrekken richting 2040. Nieuwe werk-

gelegenheid is vanzelfsprekend nodig in een 

sterk groeiende gemeente als Ede. We kiezen 

voor een sterke kenniseconomie en voor een 

duidelijke KennisAs met hoogwaardige werk-

gebieden, gemengde locaties (verschillende 

vormen van bedrijvigheid) en een beperkt aantal 

(kennis)centra met voorzieningen die elkaar 

aanvullen en versterken. Die aantrekkelijke 

omgeving	is	nodig	om	specifieke	doelgroepen	

aan ons te verbinden en zich thuis te laten 

voelen in Ede en langs de KennisAs: innovatieve 

bedrijven in agro & food én de talenten die 

daar gaan werken. Het gaat om jonge starters, 

grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

consumentgerichte agrofoodbedrijven, kennis-

gedreven zakelijke diensten, et cetera.

Ruimte voor bedrijven(clusters) langs A30 en A12, 

in dorpen voor eigen behoefte

Voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven wordt voorzien 

in ontwikkelingsruimte op bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen. Hierover worden regionale 

afspraken gemaakt met de andere gemeenten 

in Regio Foodvalley, om de behoeftes in 

kwantiteit en kwaliteit zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen en schaarse ruimte zo 

goed mogelijk te benutten. 

Versterking	van	het	food-profiel	van	Ede	en	

de hele regio – als drijvende kracht voor de 

gehele economie – staat ook in de regionale 

samenwerking voorop, evenals het investeren 

in duurzaamheid en circulaire economie. 

Uitgifte van nieuwe terreinen zal daarom zoveel 

mogelijk gericht zijn op het huisvesten van 

bedrijven die passen bij de Edese economie 

en de Edese speerpunten. Deels gaat het 

om Edese bedrijven die verplaatst (moeten) 

worden, bijvoorbeeld omdat ze groeien 

of omdat de bestaande locatie niet langer 

geschikt is (bijvoorbeeld in het landelijk gebied 

of een transformatiezone). In Ede zijn de 

zones langs de A12 en A30 het meest geschikt 

voor het faciliteren van bedrijventerreinen. 

Zoekgebieden voor nieuwe locaties sluiten 

zo goed mogelijk aan op bestaande locaties 

zoals het Food & Business Park (A12), BT A12 en 

Kievitsmeent (A12-A30). Bij Lunteren zal extra 

ruimte voor bedrijvigheid zich concentreren 

Werk maken van Foodvalley

•	 Ede kiest voor food en innovatie (KennisAs, 

agrarische proeftuin en vestigingsklimaat,  

1 á 2% extra banen per jaar).

•	 KennisAs doorontwikkelen met 

hoogwaardige complementaire woon-

werkgebieden. 

•	 (Boven)stedelijke voorzieningen in Ede-

centrum en WFC/station.

•	 Ruimte voor bedrijvenclusters langs de A30 

en A12.

•	 Meer werk maken van hoogwaardige 

vrijetijdseconomie (o.a. recreatie, cultuur 

en horeca). 

•	 In dorpen beperkt ruimte voor groei naar 

eigen (werk)behoefte.

•	 Herontwikkeling vrijkomende agrarische 

erven qua schaal/functie passend bij doelen 

Omgevingsvisie.

3.4  
Werk maken van 
Foodvalley

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

toeristisch recreatieve belevingsgebieden
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info@woneninbennekom.nl

• Voor het uitbrengen van uw suggesties en ideeën:
QR code



Park Nergena Bennekom

Meedenkavond 28-09-202256

Globale voorlopige planning
Meedenkavond ...............................................    
Ophalen ideeën en suggesties ....................... 
Verslag van de meedenkavond 
en de daarbij opgehaalde input ......................  
Ontwerp maken o.b.v. de opgehaalde input ...
Breed presenteren van het ontwerp ...............    
Opmerkingen ontwerp verwerken ..................    
Raadsprocedure vaststellen ontwerp .............   
Uitwerken stedenbouwkundig plan 
en omgevingsplan ..........................................   

Tijdens de presentatie van het ontwerp zal de planning voor het vervolg specifieker uitgelegd worden.

28 september 2022
t/m 5 oktober 2022

medio oktober 2022
december 2022
maart 2023
maart 2023
april /mei 2023

augustus 2023  



Park Nergena Bennekom

Meedenkavond 28-09-202257

Tijd om in gesprek 
te gaan met elkaar



Park Nergena Bennekom

Bedankt voor uw tijd en aandacht! 
Fijn dat u mee wilt denken!

BDP.

MEEDENKAVOND
Ontwikkeling Bennekom-West


