
Onderbouwing kapvergunningsaanvraag Parklaan Noord en Zuid 
 
Na de reeds uitgevoerde delen van de Parklaan (kruispunt ‘Klinkenbergerweg - WFC’ en ‘Poortwachter A12) 
wordt nu de aanleg van het noordelijk en zuidelijk deel van de Parklaan voorbereid. Het noordelijk deel 
betreft het tracé vanaf de rotonde N224 tot aan de aansluiting met het reeds aangelegde kruispunt 
Klinkenbergerweg - WFC. Het zuidelijk gedeelte betreft het tracé vanaf de Klinkenbergerweg tot aan de 
aansluiting op de Poortwachter A12. 
 
In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen opgeleverd worden op 
het Enka-terrein en de kazerneterreinen en het World Food Center in de toekomst nog wordt gebouwd. De 
Parklaan is bedoeld om toekomstige verkeersproblemen in deze omgeving te voorkomen en om dit deel van 
Ede goed bereikbaar te maken. De Parklaan is ook bedoeld om de bestaande en steeds drukker wordende 
oost-westwegen zoals Frans Halslaan/Zandlaan en Tooroplaan/Emmalaan te verlichten en de leefbaarheid 
langs deze wegen te kunnen behouden. 
 
Het bestemmingsplan Parklaan vormt de basis voor het realiseren van de weg. De basis voor het ontwerp is 
vastgelegd in het Functioneel Ontwerp Parklaan, (dat ook ten grondslag lag aan het bestemmingsplan). De 
materialisatie en landschappelijke inbedding van de weg is vastgelegd in het Bouwstenenboek KennisAs, 
waar de Parklaan onderdeel vanuit maakt. De afgelopen maanden is het ontwerp verder uitgewerkt tot een 
VOIP+, dat op 26 november 2020 is vastgesteld door het projectteam Parklaan.  
 
Boom Effect Analyse 
In het ontwerp is rekening gehouden met bestaande bomen. De bomen zijn daartoe geïnventariseerd op 
boomwaarde en vitaliteit. Bomen zijn waar dat mogelijk was, ingepast in het ontwerp. Dit neemt echter niet 
weg dat voor de aanleg een groot aantal bomen moet wijken. Tenslotte wordt een wegtracé aangelegd in 
een bosrijk gebied en is kap onvermijdelijk. Voor de inpassing van de weg is duurzaam behoud van 
waardevolle en monumentale bomen vooral leidend geweest. 
 
Het ontwerp voorziet in de aanplant van bomen en bosplantsoen. Het ontwerp houdt rekening met 
bestaande structuren, klimaatverandering, biodiversiteit, gebied specifieke kwaliteiten en met wensen vanuit 
de omgeving. De definitieve invulling van dit groenplan wordt gedaan door de toekomstig opdrachtnemer 
van den Parklaan. Middels een ‘Leidraad Groen’ worden hier vanuit de gemeente Ede wel eisen aan gesteld 
en richting aan gegeven. Het ontwerp is met diverse belanghebbenden, bewoners en bewonersgroepen 
verschillende malen besproken. 
 
In iedere fase van het ontwerp (SO, VO, VOIP+) is het ontwerp kritisch bekeken middels een Boom Effect 
Analyse (BEA). Op basis van die analyses is het ontwerp steeds verder aangepast om meer bomen 
duurzaam te kunnen behouden, en zijn maatregelen opgenomen om bomen in de gevarenzone tijdens de 
uitvoering te beschermen. De voorgestelde maatregelen worden allemaal overgenomen, voor de bomen in 
deze gevarenzone wordt daarom geen kapvergunning aangevraagd. 
 
Opknippen kapvergunningsaanvraag 
De totale kapvergunningsaanvraag voor de Parklaan Noord en Zuid bestaat uit 6 individuele aanvragen. Hier 
is voor gekozen om een beter overzicht van de werkzaamheden te creëeren en deze gerichter te kunnen 
beoordelen. De onderverdeling in het noorden is gelijk aan hoe de BEA is opgedeeld, in het zuiden is op 2 
punten een ‘knip’ gemaakt die het meest logisch lijkt. 

1) Kruispunten Rotonde N224 en Buurtmeesterweg - Piet Romboutlaan (KP1 en KP2) 
2) Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne - Elias Beeckman Kazerne (WV2-3) 
3) Kruispunt Eikenlaan - Brigadelaan, wegvak Maurits Noord - WFC en kruispunt WFC Oost (KP3, 

WV3-4a, KP4a) 
4) Wegvak Klinkenbergerweg, kruispunten Emmalaan - Akulaan en Reehorst - Enkalaan, wegvak 

Bennekomseweg en kruispunt Zandlaan - Horalaan (WV5-6, KP6, KP7, WV7-8 en KP8) 
5) Wegvak Edeseweg en kruispunt Hoekelumse Eng (WV8-9 en KP9) 
6) Wegvak Sportpark - Onderdoorgang en Parallelbaan A12 (WV9-10) 

 
Bomenbalans 
Voor de BEA zijn in totaal 3090 bomen geïnventariseerd die in het plangebied staan. Van deze bomen 
moeten er in totaal 1208 bomen gekapt worden, omdat ze in of nabij het toekomstig wegontwerp staan.  
 
In de BEA zijn bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden 
als niet te behouden bomen aangemerkt. Vanuit het project is, in overleg met betrokken beleidsdisciplines, 
besloten om de bomen in deze categorie die niet in het valbereik van weg, fiets- of voetpad staan, niet te 
kappen. Dit wordt gedaan vanwege de hoge ecologische waarde van (bijna) dood hout. Bomen die wel 
binnen dit valbereik staan, en daarmee een potentieel veiligheidsrisico voor de omgeving vormen, worden 
wel gekapt. 



 
Daarnaast zijn er criteria opgesteld voor bomen die als gevolg van de werkzaamheden niet behouden 
kunnen blijven. Deze criteria zijn er op gebaseerd om zoveel mogelijk bomen te behouden. Per boom is aan 
de hand van de opgestelde criteria kritisch beoordeeld of deze gehandhaafd kan blijven of niet. Voor iedere 
individuele boom die als gevolg van de werkzaamheden niet gehandhaafd kan blijven, is gemotiveerd 
waarom deze niet gehandhaafd kan blijven. Tijdens het ontwerpproces is de Bomen Effect Analyse per 
aanpassingsronde van het ontwerp geactualiseerd. Hierbij is per aanpassingsronde het aantal te kappen 
bomen teruggebracht doordat er gerichte aanpassingen zijn gedaan in het ontwerp om extra bomen te 
sparen.  
 
Van deze 1208 geïnventariseerde bomen die gekapt moeten worden voor de Parklaan hebben 740 bomen 
een stamomtrek van 80 cm of groter. Voor deze bomen wordt een omgevingsvergunning voor de kap 
aangevraagd. Van deze bomen komen er 8 in aanmerking voor herplant. Voor een totaaloverzicht per soort 
zie Bijlage 1 onderaan deze memo. 
 
In totaal blijven 1882 van de geïnventariseerde bomen in het projectgebied behouden. Dit zijn onder andere 
de bomen die in de BEA als ‘gevarenzone’ zijn opgenomen. De benodigde maatregelen die nodig zijn om 
deze bomen duurzaam te behouden worden opgenomen in het contract met de toekomstige opdrachtnemer 
van de Parklaan. 
 
Kruispunt Klinkenbergerweg - WFC (KP4b5) 
Vanuit de verleende omgevingsvergunning voor de kap van 158 bomen t.b.v. kruispunt Klinkenbergerweg - 
WFC (2019W18321381406) moeten nog 62 bomen worden aangeplant ter compensatie. Er zijn binnen dat 
afgebakende projectgebied inmiddels 96 bomen nieuw geplant bij de aanleg van het kruispunt. 
 
Nieuwe aanplant 
Binnen het project worden in totaal 743 nieuwe bomen aangeplant. Dit zijn zowel nieuwe bomen in los 
verband of laanbeplanting, als grotere bomen die in bosplantsoen worden aangeplant. Daarnaast worden 
ten noorden van de A12 nog een aantal fruitbomen aangeplant die een ecologische functie hebben voor de 
das.  
 
Nieuwe bomen: 582 stuks 
Bomen in bosplantsoen: 133 stuks 
Fruitbomen: 33 stuks 
Totaal binnen project: 748 bomen 
 
Herplant 
Van deze 748 zijn er 8 die herplant worden. Voor deze 8 bomen wordt volgens procedure ook een reguliere 
kapvergunning aangevraagd, maar deze worden dus teruggeplaatst nabij hun oorspronkelijke locatie. Zie 
voor meer informatie het bijgevoegde rapport ‘201203 - Onderzoek herplantbaarheid 26 bomen Parklaan 
Zuid - Rapport 4207.pdf’ opgesteld door Terra Nostra 
 
Nieuwe aanplant buiten projectgebied 
Verder worden er nog een aantal bomen buiten het directe projectgebied aangeplant. Het gaat om 11 bomen 
op de grondwal nabij de onderdoorgang ten zuiden van de A12. En nog eens 97 bomen in de Sysseltselaan, 
om plekken in deze monumentale laan op te vullen waar nu gaten zitten. Dit is de uitvoering van een deel 
van het beheerplan Sysseltselaan wat is opgesteld door Pius Floris in opdracht van het project 
Kazerneterreinen.  
 
Nieuwe bomen buiten projectscope: 108 stuks 
Bomen binnen projectscope: 748 stuks 
Totale nieuwe aanplant: 856 bomen 
 
Daarmee wordt aan de verwachte herplantplicht van 802 bomen (740 Parklaan Noord en Zuid + 62 Parklaan 
Klinkenbergerweg-WFC) voldaan door het project. 
 
Vergunningverlening 
Voor de vergunningverlening geldt: 
- De nadere soortkeuze wordt bepaald door de toekomstig opdrachtnemer Parklaan op basis van de 
Leidraad Groen die is opgesteld door de Gemeente Ede, en o.a. eisen stelt aan verhoudingen tussen 
soorten en bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de omgeving. 
 
- De locatie van de nieuw te planten bomen is bepaald in het VIOP+, hier mag niet van afgeweken worden, 
behoudens wijzigingen in x- en y-as van maximaal 1 meter.  
 



- Naast bovengenoemde herplant dienen bij de uitvoering de maatregelen voor de te behouden bomen 
opgenomen in de BEA uitgevoerd te worden. Dit betreft maatregelen ten aanzien boomonderhoud en 
uitvoering van de werkzaamheden nabij te handhaven bomen. 
 
- Te behouden bomen moeten beschermd worden door o.a. de bomen in de hekken te plaatsen. De hekken 
komen rondom de kroonprojectie van aanwezige bomen, voorzien van een bord met contactpersoon en 
telefoonnummer. Werkzaamheden binnen de hekken moeten gemeld worden en mogen alleen op 
aanwijzing van een ter plaatse aanwezige gediplomeerde boomverzorger worden uitgevoerd. 
 
- Met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede lopen gesprekken over de grootte waarin de nieuwe bomen 
worden aangeplant. De uitkomst van deze gesprekken zal tijdens de behandeling van de aanvraag worden 
toegevoegd, om deze op te laten nemen in de vergunning(documenten). 
 
 
BIJLAGE 1 
Totaaloverzicht kap per soort 

Boomsoort  Aantallen 
Abies grandis (zilverspar) 7 
Acer campestre (veldesdoorn) 3 
Acer platanoides (Noorse esdoorn) 1 
Acer platanoides 'Schwedleri' (Noorse esdoorn) 4 
Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) 13 
Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) 1 
Betula pendula (ruwe berk) 155 
Betula pubescens (zachte berk)  4 
Chamaecyparis lawsoniana (Californische cipres) 22 
Fagus sylvatica (gewone beuk) 166 
Picea abies (fijnspa 40 
Picea omorika (Servische spar) 11 
Pinus nigra (zwarte den 7 
Pinus strobus (weymouthden)  18 
Pinus sylvestris (grove den) 244 
Platanus x hispanica (gewone plataan)  1 
Prunus avium (zoete kers)  1 
Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)  28 
Prunus serullata (Japanse sierkers)  4 
Pseudotsuga menziesii (douglasspar)  13 
Quercus palustris (moeraseik) 1 
Quercus robur (zomereik)  320 
Quercus rubra (Amerikaanse eik) 71 
Robinia pseudoacacia (gewone acacia 51 
Salix caprea (boswilg) 4 
Sorbus aucuparia (gewone lijsteres) 1 
Tilia americana 'Nova' (Amerikaanse linde) 3 
Tilia x europaea (Hollandse linde) 14 
Totaal 1208 

 


