
Toelichting werkzaamheden KP4b + 5 // Parklaan 
 
De Parklaan is een verbinding tussen de N224 en A12 die Ede-Oost op de hoofdinfrastructuur moet 
ontsluiten en voor een goede bereikbaarheid en doorstroom in Ede zorgt. Om het WFC (Maurits Zuid) en 
P+R terrein op een goede manier te ontsluiten worden de kruispunten 4b5 en 5 als eerst aangelegd. 
 
Bestemmingsplannen 
Dit gedeelte van de weg valt binnen 2 verschillende bestemmingsplannen, namelijk “Ede, Parklaan” en “Ede, 
Kazerneterreinen”. De hoofdweg is daarbij onderdeel van het BP Parklaan, de aantakkingen voor Maurits 
Noord en Maurits Zuid vallen in het BP Kazerneterreinen. Omdat het logischer is deze direct mee aan te 
leggen, wordt dat binnen project Parklaan uitgevoerd. 
 
Onherroepelijke WNb-vergunning 
Zowel het project Parklaan als de Kazerneterreinen hebben een onherroepelijke Wet Natuurbeheer - 
Gebieden vergunning gekregen. Dat betekent dat de PAS-uitspraak van de Raad van State geen betrekking 
heeft op beide projecten. De weg (Parklaan) en aantakkingen (Maurits-Noord en -Zuid) hierop worden 
aangelegd binnen de verkeersbestemming van beide bestemmingsplannen. 
 
Kapvergunning/Geluidswal-scherm 
In juli/augustus is al een vergunningsaanvraag ingediend voor de noodzakelijke kap, en het aanleggen van 
een geluidswal/-scherm t.h.v. de Berkenlaan. Deze aanvragen bevinden zich in een afrondende fase, en zijn 
geregistreerd onder respectievelijk nummer 2019W1832 en 2019W1865. 
 
Bodemonderzoek/NGE 
De Kazerneterreinen, met daartussen in het zuid-oostelijke deel van de geplande werkzaamheden voor 
KP4b en KP5 van de Parklaan, valt onder het raamsaneringsplan Maurits Zuid. Dit plan is in maart 2019 
door de Provincie Gelderland goedgekeurd. Binnen dit plan wordt bodemsanering en NGE onderzoek 
uitgevoerd. Twee stroken van het werk uit deze aanvraag vallen nu niet binnen dit saneringsplan: 
 
Langs de noordelijke grens van dit saneringsplan zit nog een strook waarvoor bepaald moet worden hoe hier 
bodemonderzoek en NGE-onderzoek wordt uitgevoerd. Dit betreft dan het stukwaar de geluidswal/-scherm 
geplaatst wordt, en het deel van het werk dat onder Maurits Noord valt. Hier wordt de aansluiting van de 
Bergansiuslaan op KP4b aangelegd. 
 
Voor de westelijke zijde van het project (Klinkerbergerweg) geldt dat deze na WOII is aangepast, en er dus 
geen NGE verwachting is. 
 
Archeologie 
Op het gedeelte van dit werk dat binnen de BP Kazerneterreinen valt zit een archeologische 
dubbelbestemming. Met archeologisch adviseur Charlotte Peen is afgesproken dat het bodem-/NGE 
onderzoek ter plaatse onder archeologische begeleiding gebeurd (zoals op de rest van de Kazerneterreinen 
ook plaatsvindt). 
 
Grondwerkzaamheden 
Op diverse plaatsen in het project moet het maaiveld worden verhoogd of verlaagd. Hiervoor is zijn de 
hoogteontwerp tekeningen (X-Y en Z) toegevoegd. Binnen dit project wordt met een gesloten grondbalans 
gewerkt. 
 
Planning 
Onder voorbehoud van het verkrijgen van de diverse omgevingsvergunningen, is dit de voorlopige globale 
planning voor wat betreft de uitvoerende werkzaamheden: 
- jan/feb 2020 | Kap bomen 
- mrt/apr 2020 | Bodem/NGE/Archeologisch onderzoek 
- mei/nov 2020 | Aanlegwerkzaamheden KP4b5 Parklaan 
- nov 2020 | Ingebruikname Parklaan KP4b5 


