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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en resultaat 
Er is gestart met de reconstructie en aanleg van 
de Parklaan in Ede. De vernieuwde weg moet 
het toenemende verkeer door ontwikkelingen 
op de kazerneterreinen en het voormalig Enka-
terrein kunnen afwikkelen richting de A12 en 
daarmee de druk op andere wegen (zoals de 
Zandlaan, Jan Th. Tooroplaan en Frans 
Halslaan) door de kern ontlasten. Ook zorgt de 
nieuwe Parklaan voor een herverdeling van het 
verkeer ten noorden van het station.  
 
Er wordt een nieuw tracé over de 
kazerneterreinen aangelegd en worden de 
Klinkenbergerweg en Edeseweg aangepast. Bij 
de A12 wordt een nieuw tracé aangelegd rond 
de sportvelden aan de snelweg, om via een 
nieuwe toe- en afrit aan te sluiten op de A12 bij 
afslag Ede-Wageningen.  
 
Bij de behandeling van de 
bestemmingsplanwijziging voor de Parklaan 
hebben de milieuorganisatie Stichting 
Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Gelderse 
Natuur- en Milieufederatie (GNMF) bezwaar 

gemaakt tegen de oorspronkelijke plannen. Met 
name het gedeelte van de Reehorst tot aan de 
A12 is, in gezamenlijk overleg met de 
gemeente, opnieuw ontworpen met meer oog 
voor het aanwezige groen en het milieu.  

Gemeente Ede, SME en GNMF hebben een 
overeenkomst gesloten, waarin is afgesproken 
dat gezamenlijk een project ‘Duurzame 
mobiliteit voor de gemeente Ede, met specifieke 
aandacht voor de verkeersstromen in relatie tot 
de toekomstige parklaan’ wordt gestart. Streven 
is om te voorkomen dat het verkeersaanbod op 
de weg de komende jaren alleen maar zal 
blijven toenemen waardoor de Parklaan in de 
toekomst opnieuw moet worden aangepakt.  

De doelen voor de komende jaren zijn: 
• Behoud van bereikbaarheid Parklaan 

en Ede-Oost. Zorg dat de Parklaan niet 
overmatig met autoverkeer wordt 
belast, zodat de bereikbaarheid 
gegarandeerd kan blijven.  

• Hinder van geluid, fijnstof en 
uitlaatgassen laten afnemen. Als 
voorkomen wordt dat het 
gemotoriseerd verkeersaanbod de 
komende jaren blijft toenemen, neemt 
deze hinder af.   

• Natuur behouden. Voorkom dat de 
Parklaan uitgebreid hoeft te worden, 
zodat er geen noodzaak is om bos te 
hoeven kappen.  

• Parklaan niet als barrière tussen twee 
delen: veiligheid en oversteekbaarheid. 
Bij een smaller profiel en minder 
gemotoriseerd verkeer is de Parklaan 
minder een barrière tussen Ede-Oost 
en de rest van Ede. Dit zorgt voor een 
veiligere en makkelijk oversteekbare 
situatie.  

 
Middels dit actieplan stimuleren we mensen om 
schonere en andere vormen van vervoer te 
gebruiken, en indien per auto dan buiten de 
spitsperioden de Parklaan te gebruiken. 

FIGUUR 1: OVERZICHTSKAART PARKLAAN EN 
WONINGBOUWONTWIKKELING 
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Daarvoor zijn concrete acties voor de komende 
drie jaar geformuleerd.  
 

 
 

   
 

 
FIGUUR 2: WONINGBOUWONTWIKKELING OP DE 
KAZERNETERREINEN EN HET VOORMALIG ENKA-
TERREIN 

1.2 Procesaanpak 
In dit project is gewerkt met een interactieve 
proecesaanpak. Het project kan alleen een 
succes worden als GNMF, SME en gemeente 
Ede samen met de stakeholders tot een 
gezamenlijk plan komen. Juist 
mobiliteitsmanagement is niet iets wat de 
overheid alleen kan. Het plan vraagt dus 
minimaal instemming en op onderdelen 
commitment bij bepalende stakeholders. 

• De projectgroep bestaat uit een 
afvaardiging van GNMF en SME en 
verkeerskundigen van de gemeente. 
Samen met deze projectgroep zijn de 
belangrijkste doelgroepen benoemd en 
een aanzet van maatregelen 
geformuleerd.  

• Vervolgens zijn externe stakeholders 
betrokken. Tijdens deze sessie zijn 
visie en kansrijkheid van maatregelen 
getoetst en gekeken waar 
betrokkenheid en enthousiasme zit bij 
uitvoering van het actieplan. 

 

  
 
 

 
FIGUUR 3: IMPRESSIE STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 
 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
verkeerskundige analyse in de huidige en 
toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 worden de 
belangrijkste doelgroepen op de Parklaan 
besproken en in hoofdstuk 4 het pakket aan 
maatregelen. In hoofdstuk 5 wordt het 
totaaleffect van het pakket aan maatregelen 
toegelicht.  



 

Duurzame mobiliteit Parklaan Ede 6 

2 Groei verkeer 
 

2.1 Huidige situatie 
In de huidige situatie is er nog aanzienlijke 
restcapaciteit op de wegvakken van de 
Klinkenbergerweg en Edeseweg. Figuur 4 laat 
zien dat er tijdens de spitsen wat vertraging 
optreedt. Deze vertraging wordt veroorzaakt 
door kruispunten en rotondes, maar is beperkt. 
Slechts op enkele dagen is de reistijd in de spits 
tweemaal zo groot als de reistijd in de 
dalperiode (bereikbaarheidsnorm). 

 
1 Voor de prognose is gebruik gemaakt van de 
modelberekeningen uit 2017 door DHV met het geplande 
ontwerp van de Parklaan (2x1 rijstrook,        50 km/u , 

2.2 Toekomstige situatie 
Op drie locaties is gekeken naar de historische 
groei van intensiteit en de prognose voor in de 
toekomst (2030)1 , mét Parklaan maar zonder 
verdere mobiliteitsmaatregelen. Figuur 5 laat dit 
zien voor de locaties Edeseweg ter hoogte van 
Hoekelum, de Klinkenbergerweg ter hoogte van 
de Albertstunnel en de Raadhuisstraat. Te zien  
is dat de afgelopen tien jaar er een groei van 
ongeveer 50 – 100 motorvoertuigen per uur in 
de avondspits heeft plaatsgevonden. De 
avondspits is de drukste spits. Deze groei is 
beperkt, zeker gelet op de gerealiseerde 
ontwikkelingen.  

afslagverbod Bennekom – Poortwachter, geplande 
ontwikkeling Ede-). In deze berekening zijn de geplande 

 

woningbouwontwikkelingen (Enkaterrein en 
Kazerneterreinen) en het WFC meegenomen. 

FIGUUR 4: REISTIJDEN OP DE EDESEWEG/KLINKENBERGERWEG/RAADHUISSTRAAT (VAN DE ROTONDE IN BENNEKOM TOT 
AAN N224) IN DE HUIDIGE SITUATIE, RICHTING HET NOORDEN (LINKS) EN RICHTING HET ZUIDEN (RECHTS). TE ZIEN ZIJN DE 
GEMIDDELDE REISTIJDEN (DONKERBLAUWE LIJN), REISTIJD DIE EENS PER WEEK VOORKOMT (MIDDELBLAUW) EN EENS PER 
MAAND (LICHTBLAUW). 

FIGUUR 5: HISTORISCHE GROEI VAN INTENSITEITEN EN PROGNOSES UIT 
HET VERKEERSMODEL IN 2030 

FIGUUR 6: LOCATIES WAAROP DE HISTORISCHE GROEI EN 
PROGNOSES ZIJN BEKEKEN IN FIGUUR 5. 
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De aanleg van de Parklaan gaat zorgen voor 
een herverdeling van verkeer over de wegen in 
Ede. Er wordt op dit moment gestudeerd op 
bepaalde kruispuntoplossingen op de Parklaan 
en Klinkenbergerweg, die ervoor gaan zorgen 
dat mensen de gewenste route kiezen.  
 
Voor de prognose is gebruik gemaakt van het 
verkeersmodel Ede. De intensiteiten zijn 
methodisch niet geheel vergelijkbaar met de 
historische tellingen maar sluiten wel goed aan. 
In 2017 liggen voor de drie onderzochte punten 
de telwaarden en modelwaarden namelijk 
binnen de 5% marge van elkaar. Voor de 
toekomst lopen de historische trend en de 
modelprognoses behoorlijk uit elkaar. Dat is 
goed verklaarbaar omdat de routekeuze flink 
wijzigt en de gebiedsontwikkelingen doorzetten.  
 
Het verkeersmodel geeft aan dat de prognose 
voor de Raadhuisstraat lager in 2030 dan de 
huidige intensiteiten. Dit is verklaarbaar, 
doordat bij aanleg van de Parklaan een deel van 
het verkeer een andere route kiest. Te zien is 
dat de intensiteiten op de Klinkenbergerweg ter 
hoogte van de Albertstunnel flink toenemen als 
er geen maatregelen worden genomen. Dit 
zorgt echter nog niet voor een knelpunt op deze 
locatie. De Edeseweg ter hoogte van Hoekelum 

is de locatie waar de Parklaan in 2030 tegen de 
grenzen van haar capaciteit aanloopt. Dat 
betekent dat er geen knelpunt is maar dat dit bij 
extra groei wel snel kan ontstaan.  Op deze 
locatie rijdt in de toekomst extra verkeer vanuit 
Ede-Oost naar de A12, bovenop het huidige 
gebruik. Dat is deels bestaand verkeer dat nu 
gebruik maakt van de Jan Th. Tooroplaan en 
Zandlaan/Frans Halslaan en deels nieuwe 
verkeer vanwege de woningbouwontwikkeling 
in Ede-Oost en de ontwikkeling van het nieuwe 
stationsgebied en Enka.  
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3 Wie gebruikt de 
Parklaan? 

Doel is om mensen te stimuleren om schonere 
en andere vormen van vervoer te gebruiken of 
de spits te laten mijden met de auto. Hiervoor is 
als eerst van belang om erachter te komen wie 
de mensen zijn die gebruik maken van de 
Parklaan en voor welke ritten zij de auto 
gebruiken.  
 
Als doel is gesteld om de bereikbaarheid van 
Ede-Oost en de Parklaan te garanderen. 
Daarom kijken we eerst kort naar het 
verplaatsingsgedrag van deze twee locaties. 
We kijken naar afstandsklassen, verdeling van 
vervoerswijzen en motieven.  
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Ede-Oost 
In Figuur 8 is de verdeling van de 
vervoerswijzen per afstandsklasse van de 
verplaatsingen in Ede-Oost te zien.  

• Te zien is dat meer dan 60% van de 
verplaatsingen 
korteafstandsverplaatsingen zijn (<2.5 
km). Hiervan wordt nog voor meer dan 
40% de auto gebruikt. Dit zijn mensen 
die gaan winkelen, naar werk reizen, 
kinderen naar school brengen, of 
recreatieve verplaatsingen. 

• Voor de middellange afstand (2.5 – 10 
km), ongeveer 20% van het totaal 
aantal verplaatsingen, wordt voor bijna 
70% de auto gebruikt. Dit zijn 
grotendeels werk- of zakelijke 
verplaatsingen, maar hier horen ook 
kinderen naar school brengen, 
winkelen en recreatieve verplaatsingen 
bij. Belangrijkste bestemmingen zijn 
Wageningen, Veenendaal en 
Bennekom. 

• Op de lange afstand (10 – 25 en >25 
km). Is te zien dat de trein een groter 
aandeel krijgt. Echter wordt ook voor 
meer dan 70% de auto gebruikt. 
Voornaamste motief is werk en 

zakelijke reizen. Ongeveer 1/6e heeft 
Arnhem als bestemming, maar de rest 
van de bestemmingen zijn heel 
gevarieerd en voornamelijk locaties 
waar de reistijd met de auto een stuk 
korter is dan met het openbaar 
vervoer.  

 
 

  

FIGUUR 7: VERDELING VAN DE VERVOERSWIJZEN (MODAL 
SPLIT) PER AFSTANDSKLASSE VAN DE VERPLAATSINGEN IN  EDE-
OOST. BRON: ODIN  (POSTCODEGEBIEDEN 6711 EN 6717). 
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3.2 Parklaan ter hoogte van 
Hoekelum 

De Parklaan ter hoogte van Hoekelum is de 
locatie waar in de toekomst de Parklaan het 
meest zwaarbelast is (het minste 
restcapaciteit) en waar de milieuimpact het 
grootst is. Bij een hogere groei dan de prognose 
voor 2030 ontstaat hier als eerste een knelpunt. 
Daarom wordt ingezoomd op deze locatie om 
te zien wie de gebruikers op deze locatie zijn. 
Hiervoor is de avondspits gekozen, omdat dat 
de maatgevende spits is. Echter is de grootte 
van de groepen in het etmaal en de 
ochtendspits vergelijkbaar.  
 
In Figuur 9 is te zien welke groepen reizen over 
dit deel van de Parklaan. Het valt op dat 
ongeveer een derde van de gebruikers tussen 
Bennekom en Ede reist, en nog eens 17% 
tussen Wageningen en Ede. Een kwart van de 
gebruikers reist richting de A12. Daarnaast is er 
ook nog zo’n 12% sluipverkeer wat vanaf de 
A50 via Bennekom naar Ede reist en het overige 
verkeer is extern verkeer vanaf de N304. Als we 
ons beperken tot het zuidelijke deel van de 
Parklaan en naar oplossingsrichtingen gekeken 
wordt, is het logisch om maatregelen op de 
volgende doelgroepen te richten: 1) gebruikers 

tussen Bennekom/Wageningen en Ede 
stimuleren om de (e-)fiets te gebruiken, 2) Enka-
bewoners stimuleren voor langere afstanden 
zoveel mogelijk het OV te gebruiken en 3) 
tegengaan sluipverkeer door Bennekom-Oost.   

Ook voor deze locatie is de verdeling van 
vervoerswijzen per afstandsklasse van alle 
verplaatsingen weergeven, zie Figuur 10.  

 
Het volgende valt op: 

• Er zijn maar zeer weinig verplaatsingen 
op de korte afstand (<2.5 km). Dat 
komt door de afstand tussen 
Bennekom en Ede. 

• Er reizen veel mensen op de 
middellange afstand (2.5 – 10 km).  

FIGUUR 9: VERDELING VAN DE VERVOERSWIJZEN (MODAL 
SPLIT) PER AFSTANDSKLASSE VOOR DE VERPLAATSINGEN 
OVER DE PARKLAAN TER HOOGTE VAN HOEKELUM. BRON: 
COMBINATIE VAN SELECTED LINK UIT HET 
VERKEERSMODEL EN ODIN 

FIGUUR 8: GEBRUIKERSGROEPEN VAN DE PARKLAAN 
TER HOOGTE VAN HOEKELUM IN 2030 IN DE 
AVONDSPITS. BRON: GEMEENTE EDE: ANALYSE VAN 
VERKEERSMODEL I.C.M. ANDERE ONDERZOEKEN 
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Hiervoor wordt voor 55% de auto 
gebruikt. Dit zijn grotendeels dezelfde 
reizigers als hierboven bij Ede-Oost 
beschreven. Dit zijn grotendeels werk- 
of zakelijke verplaatsingen, maar hier 
horen ook kinderen naar school 
brengen, winkelen en recreatieve 
verplaatsingen bij.  

• Op de lange afstand wordt voor 80% 
de auto gebruikt. Dit zijn grotendeels 
dezelfde autoverplaatsingen als 
hierboven beschreven bij Ede-Oost. 
Voornaamste motief is werk en 
zakelijke reizen. Ongeveer 1/6e heeft 
Arnhem als bestemming, maar de rest 
van de bestemmingen zijn heel 
gevarieerd en voornamelijk locaties 
waar de reistijd met de auto een stuk 
korter is dan met het openbaar 
vervoer.  
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3.3 Belangrijkste doelgroepen 
Met de projectgroep zijn de belangrijkste 
doelgroepen samengevat waar we de 
maatregelen op gaan richten. Deze zijn te zien 
in Figuur 11. De iconen geven voorbeelden van 
bestemmingen weer, zoals werklocaties, 
sportclubs, winkelcentra. Deze bestemmingen 
zijn niet uitputtend. Met de pijlen is indicatief 
aangegeven wat voor verplaatsing bij de 
doelgroep hoort.  
• <2.5 km: bewoners. Met name in Ede-Oost 

bestaat ongeveer 60% van het aantal 
verplaatsingen uit 
korteafstandsverplaatsingen, waar voor 
40% de auto wordt gebruikt. Dit zijn 
mensen die gaan winkelen, naar werk 
reizen, kinderen naar school brengen, of 
recreatieve verplaatsingen waarvoor ze 
voor een gedeelte van hun reis de Parklaan 
gebruiken. Deze groep vormt een grote en 
belangrijke doelgroep, welke gestimuleerd 
kan worden om voor deze korte ritten vaker 
de fiets te gebruiken.  

• >2.5 km: fietsafstand: Ede – Bennekom – 
Wageningen. Meer dan de helft van het 
aantal verplaatsingen op de Parklaan ter 
hoogte van Hoekelum maakt een 
verplaatsing tussen de 2.5 – 10 km (werk, 

zakelijk, kinderen brengen, winkelen, 
recreatief). Voor meer dan 60% wordt de 
auto gebruikt, terwijl dit eigenlijk 
verplaatsingen op fietsafstand zijn. Met 
name de groep tussen Bennekom en Ede 
(36%) kan gestimuleerd kan worden om 
vaker de fiets te gebruiken. Dit is een grote 
en belangrijke doelgroep. De groep tussen 
Wageningen - Ede kan ook gestimuleerd 
worden om anders te reizen (met de (e-
)fiets), maar deze groep is minder groot 
(17%) en de afstand is groter.  

• Ongeveer 1/3e van de verplaatsingen op de 
Parklaan ter hoogte van Hoekelum zijn 
lange afstandsverplaatsingen, waarbij voor 
80% de auto wordt gebruikt. Grootste 
doelgroepen hierin zijn bewoners met werk 
verder weg (>20 km) en inkomende pendel 
(>10 km). De herkomsten en 
bestemmingen zijn zeer gevarieerd. Echter 
kan maar een klein deel hiervan 
gestimuleerd worden om anders te reizen, 
omdat er weinig goede alternatieven zijn 
voor de auto. Meest kansrijk zijn bewoners 
van Enka om voor hun langeafstandsreizen 
gebruik te maken van de trein. Deze 
doelgroep is 6% van het verkeer dat over de 
Parklaan ter hoogte van Hoekelum rijdt.  

• 12% van het verkeer dat op de Parklaan ter 
hoogte van Hoekelum rijdt is sluipverkeer 
vanaf de A50 via Bennekom naar Ede. Dit is 
toch een behoorlijke groep, waarvan het 
niet wenselijk is dat ze deze route 
gebruiken. Mogelijke oplossingen kunnen 
ook liggen in het tegengaan van 
sluipverkeer op deze route.  

FIGUUR 10: BELANGRIJKSTE 
DOELGROEPEN WAAR DE 
MAATREGELEN ZICH OP GAAN 
RICHTEN 
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4 Het pakket aan 
maatregelen 

 
Met de projectgroep is een eerste aanzet van 
mogelijke maatregelen gemaakt. Naar voren 
kwam dat er veel winst te behalen is op korte 
(<2.5 km) en middellange afstand (2.5 – 10 
km). Dit zijn afstanden waarop de fiets een 
goed alternatief biedt voor de auto. Op de lange 
afstand zijn er nog mogelijkheden voor het 
openbaar vervoer (het voor- en natransport).  
 
Tijdens de stakeholderssessie zijn de 
maatregelen voorgelegd aan 
bewonersverenigingen, scholen, werkgevers, 
verenigingen en andere partijen. Partijen 
hebben aanvullingen gedaan en nieuwe ideeën 
ingebracht en aangegeven waaraan zij kunnen 
en willen bijdragen.  
 
Vervolgens is met de projectgroep naar alle 
maatregelen gekeken en zijn deze beoordeeld 
op effect, kosten, haalbaarheid en 
enthousiasme vanuit stakeholders. Daaruit is 
een pakket van maatregelen samengesteld, te 
zien in Figuur 12. Dit pakket bestaat uit de 

verschillend type maatregelen. Er zitten 
maatregelen in die ervoor zorgen dat er goede 
alternatieven voor de auto beschikbaar zijn, 
zoals deelmobiliteit. Echter draait het niet alleen 
om het op orde hebben van (nieuwe) 
alternatieven, maar ook om mensen te 
stimuleren om deze ook te gebruiken. Daarom 
zijn in het pakket ook maatregelen opgenomen 
die erop gericht zijn om een 
gedragsverandering teweeg te brengen. Deels 
kunnen de maatregelen zelfstandig binnen dit 
actieplan genomen worden, maar er worden 
ook aanbevelingen aan andere 
trajecten/projecten binnen de gemeente 
meegegeven vanuit dit actieplan.  
 
Het pakket bestaat uit zes maatregelen, te lezen 
op de volgende pagina’s.  
 
 
 
  

FIGUUR 11: OVERZICHT MAATREGELEN. DE 
ICONEN ZIJN TER INDICATIE VOOR HET TYPE 
MAATREGEL EN ZIJN NIET VOLLEDIG. 

A – Fietsstimulering 
 
B – Werkgeversaanpak 
 
C – Tijdelijke acties, 
campagnes en evenementen 
 
D – Bewonersaanpak 
 
E – Stimuleren OV 
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A. Fietsstimulering 
 
Voor het grootste deel van de ritten die nu 
met de auto worden gemaakt, is de fiets een 
goed alternatief. De maatregel bestaat uit 
het stimuleren van de fiets: 
• Laat mensen een e-bike, speed pedelec 

of elektrische bakfiets uittesten. Zet dit 
op in samenwerking met de Fietser. 

• Zet een marketing/gedragscampagne 
binnen de gemeente op waarbij fietsen 
gepromoot wordt. Doe dit in combinatie 
met de campagne die opgestart wordt 
om de nieuwe snelfietsroute Ede – 
Wageningen een naam te geven.  

Deze maatregel richt zich voornamelijk op 
autoverkeer tussen Bennekom en Ede. 
Daarnaast zijn er kansen voor autoverkeer 
tussen Wageningen en Ede, en alle andere 
verplaatsingen zijn ook mooi meegenomen.  

B. Werkgeversaanpak (inclusief 
onderwijsinstellingen) 
 
De Parklaan wordt veel gebruikt door 
personen die met de auto naar hun werk 
reizen. 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. 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. Idee is om een 
werkgeversaanpak te starten: 
• Vanuit de regio Foodvalley wordt er een 

mobiliteitsmakelaar aangesteld 
 

op de as Ede – Wageningen. De 
mobiliteitsmakelaar gaat langs bij 
bedrijven (en onderwijsinstellingen) 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, en ideeën 
en informatie uitwisselen.  

 

C. Tijdelijke acties, campagnes en 
evenementen 
 
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. De maatregel richt zich vooral 
op de doelgroep bewoners voor ritten <2.5 
km en verkeer tussen Bennekom en Ede.  
• Lokale stakeholders kunnen bijdragen. 

Bijvoorbeeld een ‘mobiliteitsevenement’ 
bij de  
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sportvelden: duurzame mobiliteit, 
gezond bewegen en ‘veilig en 
zelfstandig naar de club’, of een actie bij 
scholen om kinderen zelf of met een 
ouder op de fiets te laten gaan. 
Stakeholders ontvangen hiervoor een 
financiële bijdrage. Ook voor andere 
bestemmingen kan dit: winkelcentra, 
bioscoop, theater, cultuurcentrum, 
bibliotheek.   

• 1 x per jaar de Parklaan dicht voor leuk 
evenement gericht op duurzaamheid/ 
duurzame mobiliteit, waarbij mensen 
mogen wandelen en fietsen op de 
straat. 

 

E. Stimuleren OV 
 
Station Ede– Wageningen wordt 
grootschalig vernieuwd: goede 
voorzieningen, snellere doorstroming, 
kortere overstap. Met het programma 
Hoogfrequent spoor rijdt er in de toekomst 6 
keer per uur een intercity richting Utrecht en 
Arnhem. Voor nieuwe inwoners in het gebied 
kan reizen met de trein een goede optie zijn, 
vooral inwoners die dichtbij het station 

D. Bewonersaanpak 
 
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 bewoners van Enka zijn een belangrijke 
doelgroep (volgens modelstudie 6% van de 
autoritten op de Parklaan). Daarom is het 
voorstel om de mobiliteitswinkel op Enka in 
te richten.  
 
De projectgroep gaat in gesprek met 
bewoners om te verkennen waar de wensen 
liggen. Ideeën maatregelen 
• Goede fietsinfrastructuur vanaf station 

en centrum en stalling- en 
oplaadvoorzieningen voor de fiets. 

• Gedeelde bakfietsen/cargobikes voor 
doen boodschappen. Ook (elektrische) 
deelfietsen. 

• Drop-off punt voor pakketten. 
 

• Aanpassen parkeernorm en parkeren op 
afstand. Elektrische deelauto’s. 

• Openbaar vervoer inzetten voordat 
woningbouw gereed is. 

• Uittesten van elektrische (bak)fietsen. 
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Alle maatregelen zijn uitgewerkt in de vorm van 
factsheets, welke te lezen zijn in Bijlage A. Per 
maatregel is benoemd: beschrijving, doelgroep, 
effectbepaling, kosten en dekking, trekker 
vanuit projectgroep, te betrekken partijen, 
eerste stappen en planning. 
  

 

F. Aanbevelingen voor andere 
trajecten/projecten 
 
Uit dit traject zijn meerdere aanbevelingen 
gekomen, die een positief effect hebben op 
de Parklaan, maar binnen andere lopende 
trajecten/projecten opgepakt moeten 
worden. Hierbij gaat het om: 
• Buslijnen. Er komt in de toekomst al een 

HOV-verbinding over de Parklaan naar 
Wageningen (12x per uur), maar kijk of 
er nog meer verbetering mogelijk is. 
Maak een wensenlijstje en ga in gesprek 
met Keolis om te kijken of wijzigingen 
binnen huidige concessie mogelijk zijn. 

• Fietsinfrastructuur. Er wordt in de 
toekomst al een snelfietsroute Ede.- 
Wageningen aangelegd, maar op het 

 

wonen, zoals op het Enkaterrein.  
 
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. 
 
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? Bijvoorbeeld: 
fietsparkeren noordzijde station + 
voetgangersverbinding, autoparkeren, 
OV-fietsen en mogelijkheden 
deelmobiliteit. 

 

gebied van fiets zijn nog meer 
mogelijkheden. Er zijn door stakeholders 
verschillende ideeën genoemd over 
(aantrekkelijke) fietsverbindingen en 
fietsenstallingen.  

• Scholenaanpak. Een aanpak kan helpen 
om ouders te stimuleren hun kinderen 
niet meer met de auto weg te brengen 
en de schoolomgeving veiliger te 
maken.  

• 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. 

• Maatregelen om sluipverkeer te 
voorkomen en spreiding van verkeer 
over de dag (spitsmijding) 
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5 Totaaleffect 
Voor het totaaleffect van het pakket aan 
maatregelen wordt wederom gekeken naar 
twee locaties: Ede-Oost en de Parklaan ter 
hoogte van Hoekelum, de locatie waar de 
Parklaan in 2030 tegen de grenzen van haar 
capaciteit aanloopt als er geen maatregelen 
worden genomen.  
 
In Figuur 12 en Figuur 13 is te zien wat het 
effect is van de maatregelen op het 
verplaatsingsgedrag. De pijlen geven indicatief 
weer welke vervoerswijze meer gebruikt gaat 
worden (de fiets of het openbaar vervoer) ten 
koste van de auto. De letters geven de letters 
van de maatregelen weer die voor het effect 
zorgen. 
 
Te zien is dat op alle afstandsklassen winst te 
behalen is door het gebruik van de fiets te 
vergroten en op de lange afstand het openbaar 
vervoer. Ook zorgen elektrische deelauto’s voor 
het verschonen van het autoverkeer.  
 

 
FIGUUR 12: EFFECT VAN DE MAATREGELEN IN EDE-
OOST. PIJLEN ZIJN INDICATIEF EN GEVEN AAN DAT HET 
GEBRUIK VAN DE FIETS OF OV GROTER KAN WORDEN 
TEN KOSTE VAN DE AUTO.  
 

 
FIGUUR 13: EFFECT VAN DE MAATREGELEN OP DE 
PARKLAAN TER HOOGTE VAN HOEKELUM 
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