
   PARKLAAN

Wegvak Edeseweg

Veranderd ten opzichte van april 2020
• De gemeente Ede heeft het monumentale 

Theehuis aangekocht om deze te 
verplaatsen en renoveren. Zo ontstaat er 
ruimte voor betere oversteekmogelijkheden 
voor zowel auto’s als langzaam verkeer en 
kan er voor alle weggebruikers een veiligere 
verkeerssituatie gecreëerd worden

• In de oude situatie was het fietspad ter 
hoogte van het Theehuis smaller dan op de 
rest van de Parklaan. Met de verplaatsing van 
het Theehuis is er voldoende ruimte om het 
fietspad iets naar het westen te buigen en 
4,5 meter breed te laten

• Er is voor voetgangers een gefaseerde 
oversteek net ten zuiden van het Theehuis 
toegevoegd. Dit maakt veilig oversteken 
op dit punt mogelijk, en faciliteert een 
historische wandeling over landgoed 
Hoekelum over het Groenelaantje en de 
Sportparkweg naar de zuidzijde van het 
landgoed

• Er is een inrit voor het Theehuis gemaakt, 
waarbij een auto kan wachten tussen het 
fietspad en de rijbaan

• Verkeer dat als bestemming de noordzijde 
van landgoed Hoekelum heeft of het 
landgoed via deze kant verlaat, kan nu 
in de verharde middenberm wachten op 
een geschikt om veilig in te voegen op de 
gewenste rijstrook

• De inritten aan beide kanten worden 
uitgevoerd in klinkers

• In het ontwerp is rekening gehouden met de 
historische zichtlijnen tussen het Theehuis 
en landgoed Hoekelum. Deze blijven 
allemaal intact en worden waar mogelijk 
verbeterd. Zo is de voetgangersoversteek 
bewust op de zichtlijn tussen het Theehuis 
en Kasteel geplaatst

• De renovatie van het Theehuis wordt 
uitgevoerd na de verplaatsing. Naar

• verwachting eind 2021 / begin 2022

Het wegvak ten zuiden van de rotonde Zandlaan-Horalaan, de huidige Edeseweg, ter hoogte van het Theehuis 
en landgoed Hoekelum

  Ontwerp april 2020
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