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Vna Update werkzaamheden volgorde werkzaamheden Parklaan – Kruispunt Klinkenbergerweg en WFC 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In onze vorige brief heeft u kunnen lezen dat wij de afgelopen periode op de Kazerneterreinen onze 
eerste werkzaamheden gingen verrichten.  
Op het moment dat u deze brief ontvangt, hebben we de eerste lagen asfalt al aangebracht waardoor 
de nieuwe situatie met de zogenaamde LARGAS kruising goed zichtbaar is. 
 
Daarnaast hebben we samen met de gemeente Ede de afgelopen tijd bekeken hoe we werkzaamheden 
op de Klinkenbergerweg goed kunnen uitvoeren, met als uitgangspunt dat we de omgeving en het 
verkeer zo min mogelijk hinderen. Door een aantal onvoorziene omstandigheden in de ondergrond 
hebben we de planning moeten wijzigen ten opzichte van het oorspronkelijke idee. Daarnaast zijn er 
andere projecten in de omgeving die ook binnenkort in uitvoering gaan, waaronder de Spoorzone, 
waardoor we hebben gekozen voor een versnelde uitvoering. Doordat de Klinkenbergerweg twee 
weken wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, kan de weg sneller worden aangelegd en is de 
beoogde einddatum 1 september. 
 
Wat betekent het voor u?  
We voeren de werkzaamheden aan de Klinkenbergerweg uit van 20 juli tot en met 1 september. 
Hieronder leest u meer over de planning en de verkeerssituatie op de Klinkenbergerweg. 
 
Van 20 juli tot 3 augustus (2 weken) 
Van 20 juli tot 3 augustus werken we aan de oostzijde van de Klinkenbergerweg.  
Het verkeer rijdt op de Klinkenbergerweg aan de westzijde van de weg. Voor het kruispunt met de 
Berkenlaan rijdt het verkeer weer op de eigen weghelft. Dit heeft als positief gevolg dat het kruispunt 
met de huidige verkeersinstallatie in werking blijft. Alleen links afslaan verkeer naar de Berkenlaan-
Stationsweg is niet mogelijk. Deze verkeerssituatie levert een rustiger verkeersbeeld op en met name 
voor fietsers- en voetgangers een overzichtelijker situatie dan eerder aangegeven. Fietsers kunnen 
langs of met een kleine omleiding van noord naar zuid en vice versa blijven fietsen. Tankstation Total 
en autobedrijf van Wirdum blijven bereikbaar vanaf de Klinkenbergerweg. 
 
Van 3 tot 17 augustus (2 weken) 
Van 3 tot 17 augustus werken we op de gehele Klinkenbergerweg en starten we met de aanpassingen 
en vervanging van de verkeerslichten op het kruispunt. De Klinkenbergerweg is dan volledig afgesloten 
voor het doorgaande autoverkeer. Het doorgaande verkeer volgt een omleidingsroute die met 
bebording is aangegeven. Fietsers kunnen met een kleine omleiding van noord naar zuid en vice versa 
blijven fietsen. Tankstation Total en autobedrijf van Wirdum zijn van 3 tot en met 9 augustus vanaf de 
Klinkenbergerweg bereikbaar. Van 10 tot 17 augustus is het tankstation een week niet bereikbaar. 
Autobedrijf van Wirdum is dan alleen via de Stationsweg bereikbaar.  
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Van 17 tot en met 28 augustus (2 weken) 
In deze periode ronden we de werkzaamheden aan de verkeerslichten (kruising Berkenlaan) af. Het 
verkeer leiden we met een halve baan afzetting langs deze werkzaamheden. Doorgaand verkeer kan 
dus gewoon over de Klinkenbergerweg rijden tijdens deze werkzaamheden. Fietsers en voetgangers 
aan de kant van het Kazerneterrein maken dan gebruik van de nieuw aangelegde voet- en fietspaden. 
Fietsers en voetgangers aan de kant van het tankstation volgen tijdelijk een andere route omdat het 
nieuwe fiets- en voetpad wordt aangebracht. De te volgen route geven we met bebording aan. 
 
Week van 1 september tot en met najaar 
Vanaf 1 september is het nieuwe kruispunt in gebruik en rijdt het verkeer volledig volgens de nieuwe 
situatie over de Parklaan en zijn appartementencomplex De Kolonel en het WFC terrein ook bereikbaar 
via de nieuwe Parklaan. 
In deze periode ronden we de werkzaamheden af, plaatsen we het scherm op de geluidswal, planten 
we de bomen en brengen de overige beplanting aan.  
 
Uw mening telt! 
De werkzaamheden aan de Parklaan zullen overlast met zich meebrengen. Bouwen zonder hinder gaat 
helaas niet. Wij proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Daarom zijn wij benieuwd naar uw 
mening over hoe wij de werkzaamheden aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is 
belangrijk voor ons en vormt een basis voor ons handelen. Daarom vraag ik u de komende periode 3 
keer een minuut van uw tijd om enkele vragen te beantwoorden. U kunt zich aanmelden op de website 
www.uwmeningtelt.nu/parklaanede. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen? 
Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van BAM Infra; Debby Schoolen 06 - 46 93 85 38 
of parklaanede@bam.com. Ook op www.parklaan.ede.nl is informatie over het project te vinden op de 
subpagina ‘Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC’. U vindt hier ook de diverse (omleidings-)kaarten 
zoals in deze brief aangegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam 
 
Debby Schoolen  
Omgevingsmanager BAM Infra 
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