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A. Fietsstimulering 
 

Beschrijving 

Ongeveer 60% van het autoverkeer op de Parklaan reist tussen Ede en Bennekom/Wageningen. De afstand 
is maximaal 10 km en ligt dus op fietsafstand. Dit wordt zeker aantrekkelijk als straks de fietssnelweg Ede 
– Wageningen er ligt. Ook voor ritten tot de 2,5 km wordt voor bijna 40% de auto gepakt. Doel is om de 
fiets te stimuleren: 

• Laat mensen een e-bike, speed pedelec of elektrische bakfiets uittesten. De Fietser maakt hier 
graag een actie van, bijvoorbeeld door te combineren met acties richting bedrijven/scholen, 
waarbij dit gepromoot wordt en zij dit faciliteren 
(tegen een kleine vergoeding).   

• Zet een marketing/gedragscampagne binnen de 
gemeente op waarbij fietsen gepromoot wordt. Er 
wordt een snelfietsroute Ede – Wageningen 
aangelegd parallel aan de Parklaan. Hierbij wordt 
een campagne opgestart om deze fietsroute een 
naam te geven. Gebruik deze campagne om de 
fiets te stimuleren voor ritten die nu met de auto 
worden gemaakt op deze as.  

Doelgroep 

Voornamelijk autoverkeer tussen Ede en Bennekom. Ook Ede – Wageningen, maar deze relatie is iets 
minder sterk. Alle andere verplaatsingen zijn ook mooi meegenomen. Motieven: groot deel werk, maar ook 
winkelen (boodschappen met de auto), visite, sport/hobby. 

Effectbeschrijving 

Op de korte afstand (<2,5 km) wordt voor bijna 40% van de verplaatsingen de auto gebruikt en voor de 
middellange afstand (2,5 – 10 km) ongeveer 65%. Dit zijn allemaal verplaatsingen op fietsafstand. 

Kosten 

• Marketingcampagne (nieuwe naam snelfietsroute Ede – Wageningen): €10.000,- 
• Uitprobeeractie e-bike, speed pedelec of elektrsiche bakfiets bij de Fietser: €5.000,- 

Trekker vanuit projectteam 

n.t.b, 

Te betrekken personen/partijen 

• Fiets Experience Center De Fietser 
• Betrokkenen voor marketingcampagne 

Eerste stappen 

• Zet marketingcampagne op voor bedenken naam voor de snelfietsroute Ede – Wageningen en 
stimuleren fiets op deze as.  

• Ga in gesprek met Fiets experience center De Fietser voor de mogelijkheden van het uittesten van 
e-bikes, speed pedelecs en elektrische bakfietsen.  

Planning 

n.t.b. 
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B. Werkgeversaanpak (inclusief onderwijsinstellingen) 
 

Beschrijving 

De Parklaan wordt veel gebruikt door personen die met de auto naar hun werk reizen. Dat kan verkeer op 
de lange afstand zijn die in Ede werken of mensen die in Ede wonen en in Wageningen/Bennekom werken 
of andersom. Ook trekken bedrijven bezoekers aan en zijn er een aantal onderwijsinstellingen waarbij 
scholieren met de auto reizen. Idee is om een werkgeversaanpak te starten en meer werkgevers laten 
aansluiten bij het regionaal mobiliteitsconvenant. 
Onderdeel hiervan zijn een mobiliteitsmakelaar en er 
wordt een community van deelnemende bedrijven 
opgericht. De mobiliteitsmakelaar gaat langs bij 
bedrijven (of scholen/kenniscampus) om ze te 
betrekken bij de community (mobiliteitsconvenant). De 
(bedrijven als onderdeel van de) community doen 
onderzoek naar reisgedrag van werknemers. Zij kunnen 
samen maatregelen nemen, zoals een OV-campagne, 
aanschaf van elektrische deelauto’s of deelfietsen, een 
e-bike probeerpool, low car diet (wedstrijd: een maand 
zo min mogelijk met de auto naar werk), aanpassing 
van werkgeversregelingen, invoeren betaald parkeren bij 
(hoge)school, optimaliseren first en last mile naar het 
station (pendelbus en deelfiets), informatie en tips over 
flexibel werken/werktijden, aanpassen 
parkeerplekken/parkeerregeling, platform voor het 
uitwisselen van parkeerplaatsen spaaractie voor woon-
werk verkeer om met de fiets te reizen en beloningen te 
verdienen etc. Ook kunnen er ideeën gedeeld worden. De gemeente is bijvoorbeeld zelf een mobiliteitsplan 
aan het opstellen, waar onderdelen in zitten die ook interessant kunnen zijn voor andere partijen of 
maatregelen die gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de regio Foodvalley wordt al een 
mobiliteitsmakelaar aangesteld voor ‘slimme en duurzame mobiliteit KennisAs Ede-Wageningen’. Kans is 
om vanuit dit project ideeën (maatregelen met grootste effect, partijen om te betrekken) en wensen mee te 
geven aan de mobiliteitsmakelaar. Daarvoor wordt binnen het projectteam een trekker aangesteld die 
contactpersoon is voor de mobiliteitsmakelaar. Genoemde ideeën vanuit dit traject zijn:  

• De Fietser constateert dat het nog niet erg hard loop met de fiets-leaseregeling vanuit het Rijk bij 
werkgevers en dat het bij bedrijven onduidelijk is/ze moeite hebben met de regeling. Zij willen 
graag een informatieavond beleggen.  

• Bij de COG/Kenniscampus (5 onderwijsorganisaties) komen nu een groot deel van de ±10.000 
scholieren met de auto. Zij gaan graag in gesprek om een aanpak te bedenken.  

Rol van de gemeente ligt in het onder de aandacht brengen bij bedrijven. WFC, CROW, Gemeente Ede en 
Wageningen University & Research zijn voorbeeld/trekker. 

Doelgroep 

Grootste doelgroep zijn personen die in Ede wonen en in Wageningen/Bennekom werken of andersom en 
met de fiets of het openbaar vervoer kunnen reizen. Een andere doelgroep is verkeer dat op lange afstand 
reist; personen die in Ede werken en gestimuleerd kunnen worden om met het openbaar vervoer te reizen. 

VOORBEELD VAN DE E-BIKE PROBEERPOOL BINNEN HET 
BRABANT MOBILITEITSNETWERK 

VOORBEELD: BINNEN HET BRABANT 
MOBILITEITSNETWERK WERDEN WERKNEMERS 
GEÏNFORMEERD EN GEÏNSPIREERD DOOR 
MOGELIJKHEDEN VAN DE NIEUWE LEASEFIETSREGELING 
TE DELEN 



 5 

Echter is voor een klein deel het openbaar vervoer een goed alternatief. Ook trekken bedrijven bezoekers 
aan en zijn er een aantal onderwijsinstellingen waarbij scholieren met de auto reizen. 

Effectbeschrijving 

Van het totaal aantal autoverplaatsingen van inwoners en bezoekers in Ede-Oost wordt nu 40% voor het 
motief werken gemaakt. Op korte en middellange afstand is de fiets een goed alternatief (27% van totaal 
autoverplaatsingen) en voor enkele herkomsten op de lange afstand (Utrecht, Arnhem) kan de trein een 
goed alternatief bieden (3% van totaal autoverplaatsingen).  

Kosten 

• Inhuur mobiliteitsmakelaar: wordt betaald vanuit regio Foodvalley 
• Bijdrage aan maatregelen vanuit communities: vanuit Mobiliteitsconvenant. 
• Bijdrage vanuit programma: n.t.b. 

Trekker vanuit projectgroep 

n.t.b. 

Te betrekken personen/partijen 

• Werkgevers in Ede + Bennekom (en Wageningen): WFC, CROW, Gemeente Ede, Wageningen 
University & Research als voorbeeld/trekker 

• Andere werkgevers en onderwijsorganisaties in Ede en Bennekom (en Wageningen) 

Eerste stappen 

• Ga in gesprek met de mobiliteitsmakelaar die vanuit de regio Foodvalley wordt aangesteld. Spreek 
af welke verantwoordelijkheid bij de mobiliteitsmakelaar ligt en wat bij de projectgroep. 

• Maak een lijst met ideeën (maatregelen met grootste effect, partijen om te betrekken) en wensen. 
• Breng de community/makelaar onder de aandacht bij bedrijven.  

Planning 

n.t.b. 
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C. Tijdelijke acties, campagnes en evenementen 
 

Beschrijving 

Tijdelijke acties, campagnes en evenementen kunnen voor relatief weinig geld veel tot stand brengen. 
Hierbij gaat het om sportverenigingen, winkels en scholen. Veel korteafstandsritten naar deze 
bestemmingen worden nog met de auto gemaakt of kinderen worden met de auto weggebracht.  

• Lokale stakeholders kunnen bijdragen. 
Bijvoorbeeld een ‘mobiliteitsevenement’ bij de 
sportvelden: duurzame mobiliteit, gezond 
bewegen en ‘veilig en zelfstandig naar de club’. 
Doel is enthousiasme en lol veroorzaken à 
mensen krijgen zelf zin om hun 
mobiliteitsgedrag te veranderen en zien zelf de 
voordelen. Ook voor andere bestemmingen kan 
dit: winkelcentrum, bioscoop, theater, 
cultuurcentrum, bibliotheek.  De gemeente 
levert een financiële bijdrage.  

• Scholen: actie om kinderen zelf of met ouder 
op de fiets naar school te laten gaan. Ouders 
een elektrische bakfiets laten uitproberen, 
app voor stimuleren fietsgebruik… Laat 
ouders meedoen aan de Fietsbelofte actie 
van de Fietsersbond.  

• 1 x per jaar de Parklaan dicht voor leuk 
evenement gericht op 
duurzaamheid/duurzame mobiliteit.  
(bijvoorbeeld een natuurevenement bij 
landgoed Hoekelum, waar men ook 
duurzaam naartoe komt). Mensen mogen 
wandelen en fietsen op de straat.  

Doelgroep 

Mensen die voor korte verplaatsingen de auto pakken: boodschappen doen, kinderen wegbrengen/ophalen 
naar school of sport/hobby’s. Bewoners in Ede voor ritten <2.5 km en verkeer tussen Bennekom en Ede. 

Effectbeschrijving 

Van het totaal aantal autoverplaatsingen op korte afstand heeft 45% als motief winkelen, brengen/halen en 
vrije tijd. 

Kosten 

• Bijdrage aan maatregelen van lokale stakeholders (sportverenigingen, winkels, scholen): €10.000,- 
• Evenement: afsluiten parklaan 1 x per jaar: €5.000,- 

Trekker vanuit projectgroep 

n.t.b. 

Te betrekken personen/partijen 

VOORBEELD NIEUWEGEIN FIETST! DAAGDE SPORTCLUBS 
UIT OM CREATIEVE IDEEËN IN TE ZENDEN OM MEER 
LEDEN OP DE FIETS NAAR DE CLUB TE LATEN KOMEN  
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• Basisscholen, sportclubs, winkeliersvereniging (?), cultuurlocaties (bioscoop, theater, bibliotheek, 
cultuurcentrum) 

Eerste stappen 

• Peil interesse bij scholen, sportclubs, winkels en andere lokale stakeholders. Verken samen de 
mogelijkheden en zet actie op.  

• Organiseer een evenement, waarbij eenmalig geen auto’s over de Parklaan mogen rijden.  

Planning 

n.t.b. 
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D. Bewonersaanpak 
 

Beschrijving 

Er komen veel nieuwe bewoners in Ede-Oost wonen op het Enka-terrein en de Kazerneterreinen. Verhuizing 
is een goed moment om mobiliteit anders in te richten. Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende 
mogelijkheden/voorzieningen zijn. Voorstel is om een Mobiliteitswinkel/Hub in Ede-Oost te ontwikkelen 
met een gericht aanbod: deelmobiliteit en mobiliteitsdiensten. De projectgroep gaat in gesprek met 
bewoners om te verkennen waar de wensen liggen. Vervolgens worden binnen de projectgroep 
vervolgacties bepaald. Op dit moment kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:  

• Enka-terrein en Kazerneterreinen liggen op fietsafstand van het station en centrum. Zorg dat 
vanaf het moment dat de bewoners er komen wonen er goede fietsinfrastructuur aanwezig is. 
Zorg voor goede stalling- en oplaadvoorzieningen voor de fiets.  

• Er komen geen winkels/voorzieningen 
in het te ontwikkelen gebied. Voor het 
doen van boodschappen of 
brengen/halen van kinderen is het een 
flinke klim met de fiets (50 meter 
stijgen). Gedeelde bakfietsen of 
cargobikes kunnen hiervoor een 
oplossing zijn. Zorg ook voor 
elektrische en ‘normale’ deelfietsen. 

• Ook kan gekeken worden naar de 
mogelijkheden voor een drop-off punt 
in het gebied voor pakketten. Ga met 
(nieuwe) bewoners in gesprek over de 
wensen/mogelijkheden op het gebied van deelmobiliteit.  

• Er zijn nu al bewonersinitiatieven, waarbij nagedacht wordt over het verminderen van het aantal 
auto’s in het gebied door het aanpassen van de parkeernorm. Ga met deze bewoners, maar ook 
met andere nieuwe bewoners, in gesprek en kijk naar de mogelijkheden. Denk hierbij aan: 

• Aanpassen van de parkeernorm. Minder ruimte voor parkeerplaatsen kan zorgen voor 
een aantrekkelijker gebied. Zorg voor elektrische deelauto’s. Van een 1e of 2e auto afzien 
zorgt ook dat men meer OV of fiets voor bepaalde bestemmingen gaat gebruiken. 

• Parkeren op afstand: auto verder weg, fiets dichterbij. Dit zorgt voor een aantrekkelijker 
gebied rondom de woningen en de keuze voor de fiets ten opzichte van de auto wordt 
beter. 

• Zet het openbaar vervoer alvast in voordat woningbouw gereed is. Niet pas na voltooiing, dan 
hebben nieuwe bewoners al nieuw mobiliteitsgedrag. Ga in gesprek met Keolis over de 
mogelijkheden binnen de bestaande concessie.  

• Laat nieuwe bewoners een elektrische (bak)fiets uittesten à combinatie met maatregel A. 
Fietsstimulering. 

Doelgroep 

(Nieuwe) bewoners van de gebiedsontwikkelingen in Ede-Oost. De bewoners van Enka zijn een belangrijke 
doelgroep (volgens modelstudie 6% van de autoritten op de Parklaan).  

Effectbeschrijving 

DEELMOBILITEIT IN SCHOEMAKER PLANTAGE IN DELFT. HUB 
VAN HELY MET (ELEKTRISCHE) DEELAUTO’S EN (BAK-)FIETSEN 
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Het mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners is duurzamer dan ’gemiddeld’ in Ede. Een lager autogebruik 
en voor meer verplaatsingen wordt de fiets of het OV gebruikt.  

Kosten 

€10.000,- per wijk: Enka en Simon Stevin. In later stadium meer wijken toevoegen afhankelijk van succes 
en voortgang gebiedsontwikkeling. Totaal: €20.000,- 
Openbaar vervoer/bussen: binnen bestaande concessie 

Trekker vanuit projectteam 

n.t.b. 

Te betrekken personen/partijen 

• (Nieuwe) bewoners Enka-terrein en Kazerneterreinen 
• Afhankelijk van wat er uit gesprek met bewoners komt: mobiliteitsmakelaar, bureau voor 

uitwerken business case, mobiliteitsaanbieder die deelmobiliteit en mobiliteitsdiensten aanbiedt 
• Verantwoordelijke openbaar vervoer/bus binnen gemeente 

Eerste stappen 

• Ga in gesprek met AM (ontwikkelaar Enka) en BPD (ontwikkelaar WFC) over deelmobiliteit.  
• Ga met Keolis in gesprek over eerder inzetten van openbaar vervoer (zie maatregel F). Kijk naar de 

mogelijkheden binnen de lopende concessie.  
• Neem contact op met betrokkenentrekker fietsstimuleringsprogramma over combinatie van 

maatregelen (uittesten elektrische (bak)fiets) 
• Ga met bewoners in gesprek: wat willen zij? Bepaal met projectgroep vervolgstappen.  

Planning 

n.t.b. 
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E. Stimuleren OV 
 

Beschrijving 

Ede heeft een goede OV-bereikbaarheid: vanuit station Ede-Wageningen ben je in 25 minuten in Utrecht, in 
10 minuten in Arnhem. Station Ede– Wageningen wordt grootschalig vernieuwd: goede voorzieningen, 
snellere doorstroming, kortere overstap. Eind 2023 kan het nieuwe station in gebruik worden genomen. 
Met het programma Hoogfrequent spoor rijdt er in de toekomst 6 keer per uur een intercity richting Utrecht 
en Arnhem. Voor sommige mensen die in Ede werken (+bezoekers en scholieren) kan de trein een goed 
alternatief zijn. Ook voor nieuwe inwoners in het 
gebied kan reizen met de trein een goede optie zijn. 
Een goed voor- en natransport is noodzakelijk om het 
openbaar vervoer aantrekkelijk te maken.  

• Zorg tijdens de bouw van het nieuwe station 
voor goede bereikbaarheid, voorzieningen 
en voldoende fietsparkeerplaatsen. Ga met 
de betrokkenen in gesprek voor 
mogelijkheden. 

• Ga in gesprek over plannen nieuw station 
met verantwoordelijken (NS-stations). Hoe 
ziet het plan er nu uit en wat kunnen wij meegeven? 

• Komen er alleen fietsvoorzieningen aan zuidzijde van station of ook aan noordzijde? Deze 
zorgen leven nu bij bewoners.  Zorg voor goede communicatie hierover. Geldt ook voor 
voetgangers (akoesticum op 0-niveau), verbinding station met openbaar gebied 
(hoogteverschillen station en kazerneplateau).  

• Hoe wordt autoparkeren geregeld? Wordt betaald parkeren ingevoerd? Zo kan het aantal 
auto’s in het gebied te verminderen. Risico is echter dat hierdoor mensen kunnen 
overwegen om niet meer met de trein te reizen 

• Komen er voldoende OV-fietsen 
beschikbaar? Is er ruimte voor 
deelfietsen en deelauto’s bij het 
nieuwe station, om zo een optimale 
aansluiting te verzorgen? 

• Voor goed natransport is niet alleen de 
beschikbaarheid van (deel)fietsen op het 
station noodzakelijk, maar ook de 
fietsfaciliteiten bij werkgevers, verenigingen 
en andere bestemmingen (maatregel B en 
C) en goede fietsverbindingen naar 
bestemmingen (werkgevers, scholen, 
recreatie).  

Doelgroep 

Voor nieuwe inwoners in het gebied kan reizen met de trein een goede optie zijn, vooral inwoners die 
dichtbij het station wonen, zoals op het Enkaterrein.  

GOABOUT BIEDT IN MEERDERE STEDEN DEELFIETSEN (EN 
DEELAUTO’S) AAN BIJ STATIONS EN OP ANDERE LOCATIES IN 
DE STAD, ZOALS DE CAMPUSBIKE IN NIJMEGEN, ENSCHEDE 
EN UTRECHT. VIA DE APP KUNNEN REIZEN GEPLAND 
WORDEN, TREINTICKETS, DEELFIETSEN- EN AUTO’S BESTELD 
WORDEN. 

FIGUUR 1: IMPRESSIE VAN VERNIEUWD STATION EDE-
WAGENINGEN 
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Voor personen die in Ede werken (+ bezoekers en scholieren) kan de trein een goed alternatief zijn. Echter 
is dit maar een kleine doelgroep: men moet op een locatie wonen met een goede treinverbinding richting 
station Ede-Wageningen. 

Effectbeschrijving 

Voor lange afstandsverplaatsingen wordt een beter voor- en natransport mogelijk. Ook wordt het station in 
de toekomst vernieuwd en wordt de frequentie opgehoogd. Dit zorgt ervoor dat reizen met de trein 
aantrekkelijker wordt en dat voor mensen die in Utrecht of Arnhem werken Ede een aantrekkelijkere 
woonlocatie wordt.  

Kosten 

• Vanuit Statiopnsprogramma. 

Trekker vanuit projectgroep 

n.t.b. 

Te betrekken personen/partijen 

• NS/ProRail 
• Aannemer betrokken bij vernieuwing station 
• Mobiliteitsaanbieder 

Eerste stappen 

• Ga met NS/ProRail in gesprek over de bereikbaarheid tijdens vernieuwing van het station en de 
(verwachte) beschikbaarheid OV-fietsen 

• Combineer mogelijkheden voor deelfietsen en deelauto’s met de zetten stappen voor maatregel D: 
Bewonersaanpak. 

Planning 

n.t.b. 
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F. Aanbevelingen voor andere projecten/trajecten 
 

Beschrijving 

Uit dit traject zijn meerdere aanbevelingen gekomen, die een positief effect hebben op de Parklaan, maar 
binnen andere lopende trajecten/projecten opgepakt moeten worden. Deze aanbevelingen worden door de 
projectgroep opgepakt en worden actief besproken met de verantwoordelijke personen binnen de 
gemeente of andere organisaties:  

• Buslijnen. Er komt in de toekomst al een HOV-verbinding over de Parklaan naar Wageningen (12 
keer per uur). Daarnaast zijn er nog andere ideeën/wensen voor busverbindingen, die bij kunnen 
zorgen voor een beter alternatief voor de auto. Maak een wensenlijstje. Ga voor de zomer in 
gesprek met Keolis om te kijken of wijzigingen in 
bestaande concessie mogelijk zijn. Er kan 
gedacht worden aan:  

o Inzet van bussen in nieuwe woonwijken 
voordat ze gereed zijn (maatregel D).  

o Voor- en natransport. Aansluiting van 
bussen op treinen station Ede-
Wageningen.  

o Bussen tussen centrum Ede en 
Bennekom/Wageningen zonder 
overstap. 

• Fietsinfrastructuur. Er zijn door stakeholders verschillende ideeën genoemd, zoals logische, snelle 
fietsverbindingen naar station en centrum, veilige fietspaden en oversteekplekken, grotere 
(bewaakte) fietsenstallingen in centrum, aantrekkelijk fietsnetwerk (Parklaan niet als barrière), 
doorsteek vanaf einde van den Boschlaan door Horapark naar Horalaan. Deze ideeën worden 
besproken met verantwoordelijken binnen de gemeente en gekeken waar nog verbetering 
mogelijk is. Eén van de eerste stappen is de snelfietsroute Ede – Wageningen, die in de toekomst 
wordt aangelegd. 

• Scholenaanpak. Binnen de gemeente is een medewerker die zich al aan veel (basis)scholen heeft 
verbonden. Hij organiseert activiteiten, verkeerslessen, veilige schoolroutes. Een scholenaanpak 
kan helpen om ouders te stimuleren om kinderen niet met de auto weg te brengen en de 
schoolomgeving veiliger te maken. Scholen kunnen beleid voeren (iedereen die binnen een straal 
van x km woont mag niet met de auto), het lokaal parkeren aanpakken, leerlingvervoer of aanpak 
van schoolomgeving in verband met veiligheid en veilig oversteken. Overleg de mogelijkheden en 
de rol van projectgroep/gemeente hierin.   

• Parkeren bij grote evenementen. Op grote evenementen, zoals het Concours Hippique, komt veel 
autoverkeer af. Zorg voor een aanpak bij evenementen voor stimuleren duurzame mobiliteit. Ga in 
gesprek over uitwisselen van parkeerplaatsen bij evenementen, bijvoorbeeld bij het concours het 
gebruik van parkeerplaatsen bij scholen en sportterreinen.  

• Maatregelen om sluipverkeer te voorkomen en spreiding van verkeer over de dag (spitsmijding). 

Trekker vanuit projectgroep 

n.t.b. 

Te betrekken personen/partijen 

• Buslijnen: Keolis 
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• Infrastructuurmaatregelen: n.t.b. 
• Scholenaanpak: n.t.b. 
• Parkeren bij grote evenementen: organisatoren concours, sportverengingen en scholen rondom 

Zandlaan.   

Planning 

n.t.b. 

 
 


