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INLEIDING
De Keuzenota, beschrijving functioneel ontwerp en verant-
woording ontwerpproces, beschrijft de voorgenomen keuzes 
voor het project Spoorzone Ede. Dit Functioneel Ontwerp (FO) 
vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

De Keuzenota vormt de kern van de besluitvorming bij de 
drie verschillende partijen: gemeente Ede, NS en ProRail. De 
Keuzenota beschrijft het Functioneel Ontwerp (FO) voor het 
project  Spoorzone Ede. Het FO vormt de basis voor de verde-
re planuitwerking en legt de functionele eisen vast. De Keuze-
nota is ruim voorzien van illustraties om vooral de ruimtelijke 
effecten beter te verduidelijken: de uiterlijkheid, de architec-
tuur, moet worden opgevat als een referentie.

De Keuzenota start met een samenvatting in hoofdstuk 01. 
In hoofdstuk 02 is het kader van het project Spoorzone be-
schreven. Hieronder worden onder andere de planhistorie en 
de doelstellingen verstaan. 
Na dit kaderstellende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 03 het 
functioneel ontwerp voor de gehele Spoorzone beschreven, 
aangevuld met planning en budget. 
In de hoofdstukken 04, 05 en 06 staat de verantwoording en 
afweging voor dit FO. Deze zijn uitgesplitst per deelgebied, 
OV-knoop, westelijke Spoorzone en oostelijke Spoorzone.

Er worden drie typen lezers onderscheiden:
-  De lezer die snel de belangrijkste onderdelen van het FO 

tot zich wil nemen leest de samenvatting.
-  De lezer die dieper in wil gaan op het kader (historie, uit-

gangspunten en randvoorwaarden) en het functioneel ont-
werp leest hoofdstukken 01, 02 en 03.

-  De lezer die daarnaast meer wil weten over de gemaakte 
keuzes in het ontwerpproces leest de ontwerpverantwoor-
ding, hoofdstukken 04, 05 en 06.
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functioneel ontwerp Spoorzone Ede Wageningen

WESTELIJKE SPOORZONE

01. SAMENVATTING

8

Op deze plankaart is de geografische scope van het project 
Spoorzone Ede weergegeven, alsmede de indeling in de drie 
deelgebieden. De donkerblauwe lijn bakent de reikwijdte van 
de ingrepen Spoorzone af. De onderbroken lijn in de westelij-
ke Spoorzone markeert een aanvulling voor een extra tunnel.



WESTELIJKE SPOORZONE OOSTELIJKE SPOORZONEOV KNOOP

9

sa
m

en
va

tt
in

g
Sp

o
o

rz
o

n
e 

| 
Ke

u
ze

n
o

ta
  -

 2
9 

o
Kt

o
be

r 
20

12



10

01. Samenvatting

inpressie noord-oost entree, perronkappen en Park+Ride parkeergebouw  Station Ede Wageningen

De Keuzenota beschrijft het Functioneel Ontwerp (FO) voor 
het project Spoorzone Ede. Het FO vormt de basis voor de 
verdere planuitwerking en legt de functionele eisen vast. De 
Keuzenota is ruim voorzien van illustraties om vooral de ruim-
telijke effecten beter te verduidelijken: de uiterlijkheid, de 
architectuur, moet worden opgevat als een referentie. Het 
referentie-ontwerp is noodzakelijk om goede kostenramingen 
te kunnen maken. De architectonische uitwerking zal in de 
volgende ontwerpfase(s) plaatsvinden.

De basis van de Spoorzone Ede ligt vast in het Masterplan 
Ede-Oost/Spoorzone in 2005. Vervolgens is het masterplan 
verder uitgewerkt in de nota Aanpak Spoorzone (in het kader 
van masterplan Ede-Oost). Eind 2009 begin 2010 stelden de 
provincie Gelderland en het ministerie van Verkeer en Water-
staat (nu ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)) hun 
subsidiebeschikkingen vast. In november 2010 is gekozen voor 
de huidige hoogteligging van het spoor, in plaats van de par-

tiële spoorverdieping. Gedurende deze stappen veranderde 
zowel de reikwijdte van het project, als ook de doelstellingen 
en de organisatie van het project. Het project was tot 2009 
vooral gericht op vermindering van de barrièrewerking door 
het spoor. Het richt zich nu ook nadrukkelijk op de verbete-
ring van de (regionale) OV-knoop en moet ook als aanjager van 
stedelijke ontwikkeling dienen.   
De partiële spoorverdieping verviel, maar in het project wer-
den opgenomen het bus- en taxiplein, het Park+Ride-parkeer-
gebouw, perronoverkappingen en de inrichting van de op de 
Openbaar Vervoer (OV)-knoop aansluitende openbare ruimtes. 
Daarnaast maakt de ontwikkeling van vastgoed, behalve die 
direct aan de vervoersfunctie zijn verbonden, geen deel uit 
van het project Spoorzone Ede. Het budget voor het project 
bedraagt € 110 miljoen (exclusief BTW, prijspeil 2008). Naast 
de bijdragen van de provincie Gelderland van € 30 miljoen en 
het ministerie van IenM van € 40 miljoen, draagt de gemeente 
Ede€ 40 miljoen bij. 

De Spoorzone Ede is een complex project met duidelijk ver-
schillende onderdelen, zowel inhoudelijk als qua maatschap-
pelijke beleving. De ontwerpopgave in de OV-knoop is een 
wezenlijk andere dan die in de westelijke (en oostelijke) 
Spoorzone. Toch moeten de drie onderdelen in samenhang 
behandeld worden omdat ze binnen hetzelfde budget moeten 
passen. Gezamenlijk moeten ze ook getoetst worden aan de 
doelstellingen van het project. In globale zin wordt gecon-
stateerd dat op alle doelstellingen winst wordt geboekt ten 
opzichte van de huidige situatie, maar ook ten opzichte van 
eerdere plannen. Kijkende naar de doelstelling om de OV-
knoop te verbeteren: zonder twijfel leidt het voorliggende 
FO tot een kwaliteitssprong voor de reiziger als de omgeving 
van de OV Knoop. Ook de barrièrewerking wordt door nieuwe 
noord-zuid verbindingen verminderd. 

In het FO is uitgebreid aandacht besteed aan maatregelen om 
de inbedding in de lokale infrastructuur en in de stedebouw-
kundige en landschappelijke structuur te versterken. 
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functioneel ontwerp OV Knoop
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01. Samenvatting

De oplevering van het project is ongeveer een jaar vertraagd.  
Onder andere als gevolg van een uitgebreid participatietraject 
in de westelijke Spoorzone en door extra ontwerpvragen over 
de inpassing van de Deltalijn in combinatie met maatregelen 
voortvloeiende uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS).PHS is het zogenaamde ‘spoorboekloos’reizen, met elke 
tien minuten een InterCity.

De Minister van IenM heeft 23 januari 2012 een besluit ge-
nomen over het treindienstmodel op de corridor Schiphol-
Utrecht-Nijmegen in het kader van PHS. Aanleiding hiervoor 
was een in 2011 verrichte regionale analyse.
In het FO is geanticipeerd is op de introductie van PHS-maat-
regelen in Ede, uitgaande van drie sprinters per uur Utrecht- 
Ede, die de aanleg van een zuidelijk zijperron en aanpassingen 
aan de sporen vereisen. Bij dit ontwerp is een latere snel-
heidsverhoging naar 160 km/uur goed inpasbaar. Daarmee is 
de ambitie van een snelle Deltalijn gewaarborgd. 

De uitbreiding van het project Spoorzone Ede met de PHS-
maatregelen moet overigens formeel worden ingebracht via 
het ministerie van IenM en ProRail. Het Bestuurlijk Overleg 
moet dergelijke scopewijzigingen accorderen.

De kosten van het FO, exclusief PHS, worden geraamd op  
€ 120,0 miljoen (prijspeil 2011). In de vervolgfasen zal en kan 
er nog geoptimaliseerd worden, zodat het uiteindelijke defini-
tieve ontwerp past binnen het taakstellende budget van 
€ 110 miljoen (prijspeil 2008). Voor een eventueel uitgebrei-
dere scope geldt hetzelfde.
De projectplanning gaat nu uit van oplevering in 2016. Het ef-
fect van PHS hierin is nog niet duidelijk.

stationslay-out bij voorkeursalternatief B2 140 km/h

huidige perrons 

nieuwe perrons 

perrontunnels 

OV-knoop
Als gevolg van het verhogen van de InterCityfrequentie van 
vier naar zes treinen per uur (per richting) en de komst van 
extra sprinters tussen Utrecht en Ede- Wageningen, is een 
derde zijperron, of andere perronoplossing, noodzakelijk. De 
huidige perrons zullen aangepast worden: zowel in de breedte 
als in de lengte. Vervolgens zullen ook de trappen van en naar 
de perrons aangepast worden. In de nieuwe oostelijke perron-
tunnel worden naast vaste trappen, ook liften en roltrappen 
geplaatst. 
Gezichtsbepalend wordt de overkapping van de perrons en de 
ingangen van de OV-knoop: het visitekaartje. Ook de ruimtelij-
ke en visuele verbinding tussen ENKA- en Kazerneterreinen is 
gewaarborgd in de vormgeving en uitvoering van de oostelijke 
perrontunnel.  Aan de noordzijde is het Frisopark gesitueerd, 
dit vormt de aansluiting met de monumentale Mauritskazerne.
Via de nieuwe oostelijke en de vernieuwde westelijke perron-
tunnel komt de reiziger in het beschutte ontvangstdomeinen 
van de OV-knoop. Het meest in het oog springend is de door-
gaande overkapping tussen de oostelijke perrontunnel en het 
bus- en taxi plein. Op dit plein zullen zowel de stadsbussen als 
de Valleilijn aankomen. Daarnaast is er een taxistandplaats en 
ruimte voor incidentele bussen. 



SOMA 
terrein

AZO terrein
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functioneel ontwerp oostelijke Spoorzone

Kazerneterreinen

ENKA terrein

functioneel ontwerp westelijke Spoorzone

Een belangrijk functioneel en visueel onderdeel is de aangren-
zend gelegen Park+Ride parkeergebouw met 750 parkeerplek-
ken. Deze ligt direct tegen het spoor en wordt ontsloten met 
een ingang aan de spoorzijde. Hier bevindt zich ook een Kiss+ 
Ride, de plek om mensen af te zetten en op te halen. 
Naast de westelijke perrontunnel ligt een stalling voor ruim 
7500 fietsen. Hiervan kunnen er ongeveer 2500 bewaakt ge-
stald worden. De fietsenstalling ligt nabij het perron en aan 
de nieuwe doorgaande fietsroute, als onderdeel van de wes-
telijke perrontunnel. Ook de fietsverbindingen parallel aan 
het spoor worden aangepast en verbeterd. De vormgeving van 
de fietsenstalling sluit aan bij die van de perronkappen en de 
Park+Ride-parkeergebouw.
Zowel bij de westelijke als de oostelijke perrontunnel worden 
reizigers- en stationscommerciële voorzieningen gesitueerd. 
Aan de oostzijde lopen deze voorzieningen door in de plint van 
het Park+Ride parkeergebouw. 

Westelijke Spoorzone
In de westelijke Spoorzone worden geluidsmaatregelen getrof-
fen. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een geluidsbe-

lasting van 63 dB voor de bestaande bebouwing, ten opzichte 
van de huidige hogere geluidswaarden. Om dit te realiseren 
worden raildempers gemonteerd. Tevens wordt aan de noord-
zijde van het spoor ter hoogte van de Noorder Parallelweg- Ja-
germeester een scherm geplaatst met een hoogte van onge-
veer één meter. 
Voor het reduceren van de geluidsbelasting op de nieuwbouw 
van de Kop van de Parkweg worden tussen het station en het 
begin van de Blokkenweg aan de zuidzijde van het spoor ook 
geluidsschermen geplaatst. 
De beide gelijkvloerse spoorwegovergangen Kerkweg en Hak-
selseweg worden vervangen door twee tunnels. Dit om barriè-
rewerking te verminderen en verkeersveiligheid te verhogen, 
als de treinfrequenties hoger worden. 

Eén tunnel is bestemd voor alleen het langzaam verkeer, te 
weten fietsers en voetgangers. Deze tunnel ligt zo dicht moge-
lijk tegen de Kerkweg aan. De overweg Kerkweg blijft toegan-
kelijk tot uiterlijk 2020. In 2018 wordt op basis van onderzoek 
en een participatietraject besloten of deze langzaam ver-
keerstunnel wordt uitgebreid met een autotunnel. 

De andere tunnel is alleen toegankelijk is voor personenauto’s 
en openbare Hulpdiensten en verbindt de Hakselseweg met 
de Frankeneng. De autotunnel kan in twee richtingen worden 
bereden. Dit zorgt voor gewijzigde verkeerstromen. Daarom 
zijn op enkele wegen en kruispunten aanvullende maatregelen 
noodzakelijk.

Oostelijke Spoorzone
In de oostelijke Spoorzone zullen maatregelen getroffen wor-
den om de geluidsbelasting op de nieuwbouw op het ENKAter-
rein te reduceren. Om dit te realiseren wordt ten oosten van 
het station tot aan de spoorwegovergang de Sijsselt een keer-
wand van 1,7 meter hoogte geplaatst. Deze keerwand wordt 
aan de ENKA-zijde met grond aangevuld en landschappelijk 
ingepast. 
Tevens komt hier ter vervanging van de gelijkvloerse spoor-
wegovergang de Sijsselt een viaduct voor langzaam verkeer. 
Dit viaduct ligt ten oosten van het Poortgebouw ENKA. De op-
rit van het viaduct voor langzaam verkeer tussen het ENKA ter-
rein en de kazerneterreinen past hier goed in. Het viaduct zelf 
ligt diagonaal over het spoor tussen het Poortgebouw ENKA en 
de Sijsselt.
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02. KADER
2.0 Inleiding kader
Het hoofdstuk Kader beschrijft de planhistorie, uitgangspun-
ten, doelstellingen en scope van het project Spoorzone Ede. 
Gedurende de planontwikkelingen (1997-heden) zijn er al 
besluiten genomen omtrent de Spoorzone. De meest relevante 
besluiten worden expliciet toegelicht in dit hoofdstuk.
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02. Kader

2.1 Planhistorie
Deze paragraaf beschrijft aan de hand van koersbepalende 
documenten en mijlpalen de ontwikkeling van de planvorming 
Spoorzone Ede.

2.1.1 HSL-Oost
HSL-Oost was de benaming voor een aan te leggen Neder-
landse hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en de Duitse grens 
via Utrecht en Arnhem. De lijn zou grotendeels het tracé van 
de bestaande Rhijnspoorweg gaan volgen (Utrecht-Arnhem). 
Het station Ede-Wageningen bevindt zich aan dit tracé. De 
voorgenomen komst van de HSL-Oost zou voor Ede een vier-
sporige doorkruising tot gevolg hebben, met snelheden tot 200 
kilometer per uur. Deze mogelijke vergroting van de barrière 
betekende de start van de planontwikkeling voor de Spoorzone 
in Ede. 
In het kader van de Trajectstudie/MER voor de HSL-Oost wer-
den de gemeente vele alternatieven en varianten voorgelegd, 

terwijl zij zelf op haar beurt ook eigen een variant ontwik-
kelde: de zogenoemde ‘Edese Variant’. Een verdiepte ligging 
van het spoor diende daarbij barrièrewerking vanwege spoor 
en geluidhinder door treinverkeer te verminderen en nieuwe 
mogelijkheden te bieden voor ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen in de Spoorzone. De aanleg van de HSL-Oost is 
in 2001 afgeblazen, de planontwikkeling rond de Spoorzone is 
echter doorgezet.

2.1.2 Discussienota Masterplan Spoorzone Ede
Met het stoppen van de plannen voor de HSL-Oost is de motor 
achter de visievorming weggevallen. De doelen van de ge-
meente bleven echter overeind. Visievorming voor de Spoor-
zone bleek ook om andere redenen urgent:
- het gebied werd in de structuurvisie voor de WERV-regio 

(Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) de status van sleu-
telproject toegewezen. Visievorming vindt nu plaats vanuit 
de regio Food Valley;

- de provincie Gelderland zette in op kwaliteitsverbetering 
van de Valleilijn;

Food Valley,oorgestelde traject HSL Oost, inclusief tracé-alternatieven

- het beschikbaar komen van de ENKA- en Kazerneterreinen 
vroeg om een samenhangende visie voor het gebied;

- de toekomstverkenning voor Ede-Stad maakte duidelijk 
dat er op stedelijk niveau een aantal ontsluitingsopgaven 
speelden, met gevolgen voor de Spoorzone: een eventuele 
oostelijke rondweg, de aansluiting van de stad op de A30 en 
verbetering van de aansluiting op de A12. 

Tegen deze achtergrond heeft het college van burgemeester 
en wethouders in maart 2003 besloten tot het opstellen van 
een Masterplan voor de Spoorzone. Het Masterplan moest een 
drietal elementen omvatten:
-  een visie op de programmatische en fysiek ruimtelijke po-

tenties van de Spoorzone op stedelijk, regionaal, bovenregi-
onaal en nationaal niveau;

-  een daarop aansluitende ontwikkelingsstrategie voor stede-
lijke ontwikkeling en de ontwikkeling van infrastructuur; 

-  het definiëren van programmatische en fysiek ruimtelijke 
uitgangspunten voor de diverse projecten in of rond de 
Spoorzone.
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Masterplan Ede Oost/ Spoorzone (2005), met verdiepte ligging van het spoor

2.1.3 Masterplan Ede-Oost/Spoorzone
Op 26 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Ede het Mas-
terplan Ede-Oost/Spoorzone vastgesteld. In dit Masterplan 
bestaat de locatie Ede-Oost/Spoorzone uit vier kazerneter-
reinen, het voormalige ENKA fabriekscomplex, het station en 
de stationsomgeving, de kop van de Parkweg en het westelijk 
deel van de Spoorzone, inclusief de SOMA- en AZO terrei-
nen. In het Masterplan ligt voor de Spoorzone de focus op het 
verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de 
veiligheid bij toekomstig intensiever spoorgebruik. 
Het Masterplan stelt dat een verdiept gelegen spoorlijn de 
sleutel is tot een hoogwaardige herontwikkeling van de stati-
onsomgeving. Een verbouwing van de spoorlijn is volgens het 
Masterplan noodzakelijk om een kwalitatief hoogwaardige 
oplossing te bieden. Het aanleggen van de spoorlijn in een 

verdiepte tunnelbak voorkomt dat er geluidsschermen met 
een hoogte van vier en een halve meter moeten worden aan-
gelegd. De gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door 
ongelijkvloerse kruisingen op maaiveldniveau. Het station, dat 
als een passerelle over de sporen ligt, verbindt de noord- en 
de zuidzijde van het stationsgebied. De perrons zijn zowel van 
de westzijde als de oostzijde benaderbaar. Aan de zuidzijde 
wordt ingezet op grootschalige moderne stedelijke voorzienin-
gen aangevuld met woningbouw. Op het stationsplein is ruimte 
voor een modern geoutilleerd busstation. Hier bevindt zich 
ook de toegang tot de ondergrondse Park en Ride (Park+Ride) 
parkeergarage. De noordzijde van het stationsgebied is lom-
merrijk en groen waardoor de reiziger beseft dat hij nabij de 
Veluwe is uitgestapt.

Relevante besluiten Masterplan:
Station
- verschuiving van de station naar het oosten
- perrons van oost- en westzijde ontsloten
- scheiding mobiliteitsstromen: fiets aan westzijde en 

gemotoriseerd verkeer aan oostzijde
Deze twee voorgaande besluiten waren ten tijde van het 
opstellen van het Masterplan slechts ten dele afgestemd 
met NS en ProRail.

Spoorkruisingen
- ongelijkvloerse spoorkruisingen in de gehele Spoorzone
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2.1.4 Aanpak Spoorzone in het kader van Masterplan Ede-
Oost
Op 7 februari 2008 heeft de gemeenteraad van Ede de nota 
Aanpak Spoorzone in het kader van Masterplan Ede-Oost vast-
gesteld. Deze nota beschrijft de werkzaamheden en resulta-
ten van een nadere planuitwerking voor de Spoorzone en het 
station te Ede. Dit onderzoek is uitgevoerd als verdieping van 
het Masterplan Ede-Oost. Er is ten tijde van de plannen voor 
de HSL-Oost in 2000 ingezet op de volledig verdiepte ligging 
van het spoor. In het Masterplan is deze verdieping opnieuw 
opgenomen als effectieve maatregel voor het opheffen van de 
barrière. 
Deze volledige spoorverdieping bleek echter zeer duur. De 
nota beschrijft een onderzoek naar een goedkopere oplossing. 
Er zijn zeven varianten onderzocht, waarvan er ook toen nog 
steeds vier te duur waren
In februari 2008 stemde de gemeenteraad in met de nota en 
sprak zij haar voorkeur uit voor de ‘partieel verdiepen-variant’ 
Dit was een beperkt verdiepte ligging van het spoor bij de 
SOMA- en AZO-terreinen en het ENKAterrein. De sporenlay-
out ter plaatse van het station werd in deze variant niet ver-
nieuwd of gewijzigd. 

Relevante besluiten Aanpak Spoorzone in het kader 
van het Masterplan Ede-Oost
Spoor
-  partiële verdieping (maximaal 1,5 meter) spoor aan 

de westzijde (Keesomstraat-westelijke perronrand) en 
aan de oostzijde (oostelijke perronrand-richting Arn-
hem)

Spoorkruisingen
-  vervanging gelijkvloerse kruisingen SOMA-AZO wordt 

uitgevoerd als één viaduct voor langzaam verkeer en 
hulpdiensten 

impressie Station, Masterplan Ede Oost/ Spoorzone (2005) impressie spoorzone west, Masterplan Ede Oost/ Spoorzone (2005)

02. Kader

schikt. De gemeente draagt €40 miljoen bij voor de realisatie 
van het project. Hiervan moet €30 miljoen worden opgebracht 
uit de ontwikkeling van de omliggende gebieden.
Het budget voor het gehele project Spoorzone bedraagt daar-
mee € 110 miljoen, exclusief BTW prijspeil 2008. De subsi-
diebijdragen zijn gekoppeld aan doelstellingen en randvoor-
waarden aangaande planning en risicobeheersing. Deze staan 
beschreven in paragraaf 2.2 Doelstellingen project Spoorzone 
Ede.

2.1.6 Subsidiebeschikkingen
De subsidieverlening vanuit het ministerie en provincie vindt 
plaats onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden wor-
den toegelicht in bijlage 2, Subsidiebeschikkingen.
Uit evaluatie van grote stationsprojecten is gebleken dat 
gebrekkige samenwerking een belangrijke aanleiding is voor 
vertraging en kostenoverschrijdingen. Het idee van de innova-
tieve samenwerking is er op gericht dit risico zo veel mogelijk 
te verkleinen. In dit project experimenteren we met een an-
dere samenwerking. Deze is een voorwaarde in de beschikking 
van het ministerie van IenM.
Naast het realiseren van de doelstellingen van het project (zie 
paragraaf 2.2 Doelstellingen) dient het projectteam op een in-
novatieve wijze samen te werken. 

2.1.5 Beschikkingen subsidiebijdragen ministerie van Ver-
keer en Waterstaat en provincie Gelderland
Op basis van de verdere planontwikkeling is in mei 2006 door 
de gemeente Ede een aanvraag gedaan voor subsidie op basis 
van de regeling Spoorse Doorsnijdingen. De gemeente kwam 
echter niet in aanmerking voor deze regeling. 
Op 11 december 2009 is door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu) 
een beschikking voor een subsidie van € 40 miljoen afgegeven. 
Deze is gebaseerd op de Wet Infrastructuurfonds en niet op 
de regeling Spoorse Doorsnijdingen. De provincie Gelderland 
heeft op 2 juni 2010 ook een bijdrage van € 30 miljoen be-
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2.1.7 Intentieovereenkomst innovatieve samenwerking Pro-
Rail, NS en gemeente Ede
Na de vaststelling van de nota Aanpak Spoorzone in het ka-
der van het Masterplan Ede-Oost startten de gemeente Ede, 
ProRail en NS één gezamenlijk projectteam onder leiding van 
één coördinerend projectmanager die alle drie de partijen 
aanstuurt. Dit projectteam zal gedurende de planstudie en 
de uitvoering van het project Spoorzone Ede intensief met 
elkaar samenwerken. De intensieve samenwerking heeft vorm 
gekregen in een door alle partijen op 15 december 2010 on-
dertekende intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst 
is vervolgens vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Spoorzone 
Ede. het Bestuurlijk Overleg is het (hoogst) besluitvormende 
orgaan in het project. In het Bestuurlijk Overleg hebben de 
financiers van het project zitting. Dit zijn de gemeente Ede 
(tevens voorzitter), het ministerie van IenM en de provincie 
Gelderland en de eigenaren/beheerders, te weten, NS en Pro-
Rail.

2.1.8 Nota huidige hoogteligging
In 2010 is het tripartite projectteam, bestaande uit gemeente 
Ede, ProRail en NS, gestart met het nader uitwerken van de 

plannen. Na studie bleek dat de partiële verdieping niet de 
enige oplossing hoefde te zijn om de barrièrewerking op te 
heffen. In de nota wordt de partieel verdiepen-variant verge-
leken met de huidige hoogte-variant, waarbij de hoogte van 
het spoor ongewijzigd blijft. Op basis van de analyse en beoor-
deling van de plannen op de doelstellingen van het project en 
de randvoorwaarden (tijd, geld en risico’s) is geconcludeerd 
dat door de huidige hoogte-variant de barrièrewerking gelijk-
waardig wordt verminderd. Bovendien zijn door de huidige 
hoogte-variant een aantal aanzienlijke financiële en plan-
ningsrisico’s weggenomen. Met het vervallen van de partiële 
verdieping ontstond ruimte om perronkappen, een aanpassing 
aan de perrons, het bus- en taxiplein, het Park+Ride parkeer-
gebouw en de inrichting van de omliggende pleinen en parken 
op te nemen in het project.
De nota is vastgesteld door de gemeenteraad van Ede op 11 
november 2010. Het projectteam heeft daarnaast van de 
gemeenteraad de opdracht gekregen de mogelijkheden voor 
het toelaten van autoverkeer in één of meerdere tunnels in de 
westelijke Spoorzone te onderzoeken. Het Bestuurlijk Overleg 
Spoorzone Ede heeft op 26 januari 2011 ingestemd met deze 
wijziging en van het project.

huidige ligging spoor nabij SOMA-AZO, met hoogteverschil maaiveld-bovenleiding ligging spoor bij partieel verdiept spoor nabij SOMA-AZO, met hoogteverschil maaiveld-bovenleiding

Relevante besluiten nota huidige hoogteligging
Spoor
-  behouden van het spoor op de huidige hoogte, hiermee 

vervalt de partiële verdieping in de verdere planuit-
werking

Spoorkruisingen
- de kruising SOMA-AZO wordt uitgevoerd als een tunnel 

voor langzaam verkeer, in plaats van een viaduct;
-  onderzoek mogelijkheden voor autoverkeer in één of 

meerdere tunnels 

Scope
-  aan de scope van het project zijn toegevoegd de 

Park+Ride parkeergarage, de perronkappen, de in-
richting van het bus/taxiplein en de inrichting van de 
gebieden om en nabij de OV-knoop

- vervallen is de partiële spoorverdieping.

7,40 m

5,80 m
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verwevenheid van de doelstellingen tabel aandachtspunten voor de doelstellingen Spoorzone

Verbeteren 
OV knoop

Station als 
visitekaartje

Station als centrum 
positioneren

Verminderen 
barièrewerking 
spoor

Doelstelling en randvoorwaarden   Aandachtspunten

1. Verbeteren van het station als OV-knoop - transfercapaciteit verhogen
   - beleving van de reiziger verbeteren
   - aansluiting modaliteiten verbeteren
   - functionaliteit en toegankelijkheid (fietsparkeren, Park+Ride en K+R) verbeteren

2. Verminderen barrièrewerking   - visuele barrière door schermen beperken
   - ontwikkelbaarheid gebieden verbeteren
   - verkeersveiligheid optimaliseren
   - doorgaande routes (langzaam verkeer en auto) optimaliseren
   - bereikbaarheid (bedrijven, instellingen, afstanden) optimaliseren

3. Station als visitekaartje   - imago en zichtbaarheid van het station verbeteren 

4. Station als centrum positioneren    - aansluiting op omringende infrastructuur verbeteren
   - aansluiting op stedenbouwkundige structuur verbeteren
   - aansluiting op landschappelijke structuur verbeteren
Tijd   - realisatie voor eind 2016
Geld   - realiseren voor €110 miljoen (excl PHS)
Innovatie   - voldoen aan de gemaakte afspraken in de subsidiebeschikkingen

2.2 Doelstellingen project Spoorzone Ede
Voor het project Spoorzone Ede zijn in de subsidiebeschikkin-
gen de volgende vier doelstellingen geformuleerd:

Het verbeteren van het station als OV-knoop 
De voorzieningen verbeteren voor de verschillende ver-
voersmodaliteiten (bus, trein, taxi, auto, fiets en voet). 
Daarnaast ook de toegankelijkheid ervan en de kwaliteit 
van de overstap ertussen verbeteren.

Het verminderen van de barrièrewerking van het spoor
De barrièrewerking die ontstaat door de fysieke spoorin-
fra ter plaatse van het station Ede-Wageningen, de AZO-, 
SOMA- en ENKAterreinen, en die indirect ontstaat door 
geluidsschermen te verminderen.

Het station als visitekaartje op te waarderen
Het station plus de directe omgeving als visitekaartje voor 
Ede op te waarderen en het daarmee creëren van een aan-
trekkelijke locatie voor bedrijvigheid en om te wonen.

Het station beter als centrum te positioneren
Een station te realiseren dat een logisch en duidelijk cen-
trum is in het stedenbouwkundige en infrastructurele plan 
voor de wijdere omgeving van Ede-Oost (Kazerne, ENKA, 
Kop van de Parkweg en de noordwest hoek), waardoor de 
genoemde kwadranten rondom het station beter met elkaar 
worden verbonden.

In de onderstaande tabel staan de doelstellingen en randvoor-
waarden verder uitgeschreven in de belangrijkste aandachts-
punten. Deze zijn sturend geweest voor ontwikkelen van het 
FO.

02. Kader

2.3 Scope project Spoorzone Ede
Het project Spoorzone omvat de realisatie van de aanpassin-
gen in de gehele transfer- en spoorse ruimte tussen de kruising 
van het spoor met de Keesomstraat aan de westzijde en de te 
vervangen gelijkvloerse overweg Sijsselt aan de oostzijde. De 
te vervangen gelijkvloerse overwegen Hakselseweg en Kerk-
weg, het station met de voorpleinen aan beide zijden (inclu-
sief de voor- en natransportvoorzieningen), zijn onderdeel van 
dit gebied. De scope is verbeeld in de scopekaart onderaan 
bladzijde 21. De volledige scope van het project Spoorzone is 
opgenomen in bijlage 1 Scope project Spoorzone.

2.4 Ontwerpproces 
Het FO van de Spoorzone is gericht op de gebruiker, waarbij 
gericht op kosten en risico is ontworpen. Voor de drie deel-
gebieden van het project Spoorzone zijn drie verschillende 
benaderingen gevolgd.
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OV-knoop
Het ontwerp en de aanpassingen van en OV-knoop en haar 
directe omgeving is een zeer complexe opgave. Vanwege een 
betere kosten- en risicobeheersing is gekozen voor een inte-
graal schetsontwerp voor de volledige OV-knoop. Dit behelst 
een ontwerp op de eigendommen van diverse partijen en 
belanghebbenden.
Gezamenlijk met de partners, belanghebbenden en ingeni-
eursbureau Movares is in ateliervorm gewerkt aan dit integraal 
schetsontwerp. De uitkomsten van dit ontwerpproces vormen 
de basis van het FO. 

Westelijke Spoorzone
In het ontwerpproces voor de westelijke Spoorzone hebben 
de belangenverenigingen afkomstig uit het gebied een grote 
rol gespeeld. Op verzoek van de gemeenteraad is voor de 
tunnel(s) en geluidssanering in de westelijke Spoorzone een 
participatietraject met vertegenwoordigers van belangen-
verenigingen ingericht. De mogelijke tunnelvarianten van dit 
participatietraject zijn constructief uitgewerkt en geraamd. 
Vervolgens heeft er ook een verkeerskundige uitwerking 
plaatsgevonden. De uitkomsten van dit ontwerpproces vormen 
de basis voor het FO. 
De voorkeur van de omwonenden met betrekking tot ge-
luidsmaatregelen is verwerkt in het voorstel geluidssanering 

westelijke Spoorzone heeft tot 21 december 2011 ter inzage 
gelegen. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen aan de voorge-
stelde geluidsmaatregelen. Op 24 januari 2012 heeft het col-
lege van BenW, vooruitlopend op de besluitvorming over het 
FO, ingestemd met dit saneringsvoorstel en heeft het aange-
boden aan het ministerie van IenM

Oostelijke Spoorzone
Ook de ontwerpen voor de oostelijke Spoorzone zijn construc-
tief uitgewerkt en geraamd. Naar aanleiding van een petitie is 
onderzocht om het viaduct tussen het ENKAterrein en het Prins 
Maurits Zuid Kazerneterrein zo dicht mogelijk bij de huidige 
spoorwegovergang naar de Sijsselt te realiseren. De uitkom-
sten van dit ontwerpproces vormen de basis voor het FO.

In alle gevallen zijn de ontwerpen voor het project Spoorzone 
afgestemd met de andere projecten binnen de Veluwse Poort 
cq de gemeente Ede. Dit geldt ook voor PHS en beleidslijnen 
bij ProRail en NS.

2.5 Besluitvorming
De drie samenwerkende partijen (de gemeente Ede, NS en 
ProRail) moeten samen een keuze maken voor één FO. Iedere 
partij kent haar eigen besluitvormende gremia. Omdat het 
finale besluit door het Bestuurlijk Overleg wordt genomen, 

heeft de keus bij de verschillende partijen de status van een 
voorgenomen besluit. Voor de gemeente Ede geldt dat het na 
inspraak en zo nodig aangepaste (in overleg met partners) FO 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Bij ProRail is dit de 
Raad van Commissarissen en bij NS is dit, afhankelijk van de 
hoogte van het investeringsbedrag, uiteindelijk de Raad van 
Commissarissen. De Keuzenota, met het daarin beschreven 
FO, wordt uiteindelijk vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg 
Spoorzone Ede (zie bijlage 2 Organisatie Spoorzone).

Naast de verschillen in besluitvormende gremia heeft ie-
dere partij ook haar eigen aandachtspunten. Zo kijkt de NS 
naar de potentie van het gebied, de reizigersbeleving en de 
services die zij kan bieden. Bij ProRail ligt de nadruk om de 
spoorse werken, waarbij analyse van betrouwbaarheid, be-
schikbaarheid, onderhoud, veiligheid en gezondheid, alsmede 
levensduurkosten en interne programma’s als Robuust Spoor 
belangrijk zijn. De gemeente Ede legt de focus op de ruim-
telijke indeling, aansluiting op gemeentelijke infrastructuur, 
(nieuwe) verbindingen, de beeldkwaliteit van de Spoorzone en 
de positieve invloed die het project heeft op haar omgeving. 
Deze Keuzenota beschrijft in samenhang alle aspecten van de 
Spoorzone.

Scopekaart project Spoorzone (zie ook bijlage 1)
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03. FUNCTIONEEL ONTWERP
3.0 Inleiding Functioneel Ontwerp
Dit hoofdstuk beschrijft het Functioneel Ontwerp (FO) voor de 
gehele Spoorzone. Naast het FO wordt ook inzage gegeven in 
ambities, budget en planning.  

Het FO is opgebouwd uit de drie deelgebieden van het project 
Spoorzone, te weten: de OV-knoop, de westelijke Spoorzone 
en de oostelijke Spoorzone. Het FO start met een beschrijving 
van de gewenste beeldkwaliteit van het project, gevolgd door 
beschrijvingen van het FO voor de drie onderdelen.



03. FUNCTIONEEL ONTWERP
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Prins Maurits Zuid Kazerne, voorterrein met bestaande bomenreferentie grondkering van Cortenstaalreferentie grastralud en keerwanden (Park Sonsbeek, Arnhem)

03. Functioneel ontwerp: ambities

3.1 Ambitie Spoorzone Ede
In deze paragraaf staat de ambitie voor de hele spoorzone 
Ede beschreven. Het gaat binnen de Spoorzone niet alleen 
om station en omgeving, de OV-knoop, maar ook de gebieden 
ten westen en ten oosten van het station. Voor de drie deel-
gebieden is geen gelijke aanpak of ambitie op te stellen. De 
OV-knoop is een ander soort opgave met een complexer ont-
werpverloop dan de westelijke en oostelijke Spoorzone. Wel 
zijn alle plandelen onderdeel van de hele scope Spoorzone en 
worden met een bepaalde mate van samenhang behandeld.

Station Ede-Wageningen ondergaat binnen enkele jaren een 
uitgebreide transformatie. Het station krijgt er een tweede 
perrontunnel bij en krijgt en daarmee vier stationsentrees. 
Een aantal stationsgerelateerde functies veranderen van plek 
en het station zelf, maar ook de directe omgeving ervan, 
krijgt een kwalitatieve opwaardering.
Ook in de westelijke Spoorzone gaat veel veranderen. De 
bestaande gelijkvloerse spoorwegovergangen gaan vervangen 
worden door twee tunnels. Ook zullen de naastgelegen terrei-
nen SOMA en AZO op termijn ontwikkeld worden voor woning-
bouw en/of maatschappelijke functies. 
Aan de oostkant, op het ENKAterrein en de kazerneterreinen is 
voornamelijk woningbouw gepland. 

3.1.1 Ruimtelijk ontwerp OV-knoop 
De wens is dat de reiziger overal om en nabij de OV-knoop de 
nabijheid van de Veluwe ervaart. Door de inzet van een land-
schappelijke inrichting wordt deze ligging aan de Veluwe nog 
verder onderstreept. Er is binnen het ontwerp wel een on-
derscheid gemaakt tussen het formelere, stedelijke zuidelijk 
stationsgebied en de meer parkachtige noordzijde. Dit onder-
scheid geeft de aanzet voor de materialisatie en inrichting van 
de openbare ruimte. Zo wordt het terrein aan de noordzijde 
voor de monumentale Maurits- en Frisokazernes ingericht als 
park, het Frisopark. Dit park is direct zichtbaar en toeganke-
lijk vanuit de oostelijke perrontunnel. Het hoogteverschil tus-
sen de perrontunnel en de basis van de monumentale kazernes 
bedraagt ongeveer acht meter. Het park neemt dit hoogtever-
schil op in de inrichting middels bijvoorbeeld een soort getrap-
te taluds. Het uiteindelijke ontwerp en materialisatie van het 
Frisopark wordt bij de uitwerking van het ontwikkelingsplan 
Kazerneterreinen gedaan. Dit valt niet binnen de scope van de 
Spoorzone.
Aan de zuidzijde staan bomen meer in lanen, waarmee meer 
aangesloten wordt bij de Parkweg en de aanliggende woon-
buurt Oranjepark, maar ook bij de nieuwe ontwikkelingen op 
het ENKAterrein. 

De westelijke Spoorzone kan worden gezien als een meer 
eigenstandig plandeel binnen de hele Spoorzone. De inpassing 
van de tunnels is hier leidend in de ontwerpen voor de aanlig-
gende terreinen van SOMA en AZO. Op de omliggende gronden 

naast de tunnels zijn vooral grondgebonden woningen gepland. 
De ontwikkeling van deze gebieden ligt buiten de scope van 
het project Spoorzone. 

De oostelijke Spoorzone is een gebied dat zich meer voegt 
naar zijn directe omgeving. De noodzakelijke geluidswal wordt 
samen met de inrichting van de strook te noorden van het 
ENKA-monument tot één landschappelijk ontwerp gemaakt: 
een overgangszone van het oostelijke bosmassief naar de 
stedelijker zone van de OV-knoop en de bijbehorende nieuwe 
bebouwing van ENKA. De hellingen van het nieuwe langzaam 
verkeersviaduct worden in deze zone ingepast, zodat het zicht 
op het ENKA-poortgebouw en monument zo veel mogelijk open 
gehouden wordt. 

3.1.2 Vormgeving
De stationsgerelateerde bebouwing (fietsenstalling, Park+Ride 
parkeergebouw) krijgt een vormgeving die passend is voor 
de nabijheid van de Veluwe. Niet alleen in de keuze van de 
materialen kan dit terugkomen, ook de vormgeving van de 
constructie kan daar aan bijdragen. De wijze waarop de ver-
schillende maaiveldpeilen en hoogteverschillen worden opge-
vangen kunnen dit voelbaar maken. De bebouwing speelt ook 
een rol als begeleider van routes en verbeteren van de sociale 
veiligheid in beide perrontunnels.

Om de OV-knoop wel als één geheel te laten ervaren moet 
worden gezocht naar een beeldentaal waarmee de gebouwen 
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referentie parkeergarage met groene gevel (Nieuwegein)

referentie duurzaam kantoorgebouw (NIOO te Wageningen)

referentie parkeergarage met bamboe gevel (Leipzig)

referentie bussation (Apeldoorn)referentie fietsenstalling (station Groningen)

op de verschillende locaties toch een soort eenheid vormen. 
De perronkap heeft hierin een belangrijke rol als koppelend 
element tussen de twee perrontunnels én de aanliggende sta-
tionsbebouwing. 
De gevelbehandeling van de stationsgerelateerde bebouwing 
mag een open, semitransparante bewerking krijgen. Hiermee 
wordt het vaak ‘kale’ functionele van bijvoorbeeld een par-
keergebouw verzacht, zonder dat het verstopt wordt. Men 
mag immers wel weten welke functie er achter de gevel zit. 
Materiaalverschillen in vloerafwerking helpen ook om het on-
derscheid te maken tussen openbare ruimte en de (semiopen-
bare) stationsdomeinen. In de nieuwe oostelijke perrontunnel 
draagt een hoogwaardige vloerafwerking bij aan de beleving 
van de ruimte. Een zorgvuldig detaillering van het interieur en 
de verlichting van deze transferruimte geeft een positieve en 
sociaal veilige ervaring voor de reiziger. Ook  zal deze eraan 
bijdragen dat trappen, liften en perronfaciliteiten als vanzelf 
sprekend gevonden worden, waarmee de oriëntatie in de OV 
knoop helder en prettig zal zijn. 

De keuze van het inrichtingsmateriaal voor de openbare 
ruimte(s) dient het stationsgebied en de uitzonderlijke posi-
tie die station Ede-Wageningen inneemt in het hele stedelijk 
weefsel zichtbaar maken. In de verdere uitwerking moeten 
deze materialen én dat wat wordt toegepast in het reizi-
gersdomein, op een prettige manier op elkaar aansluiten. De 
semiopenbare ruimte van het station mag zich onderscheiden 
van de openbare ruimte erbuiten, maar er moet wel een soe-

pele overgang zijn. De reiziger mag het onderscheid wel mer-
ken, maar mag dit niet als hinderlijk ervaren.

De keuze van materialen en constructies kunnen daarnaast ook 
een belangrijke rol spelen om station Ede-Wageningen hoger 
op duurzaamheid te laten scoren. De precieze uitwerking hier-
van is een aandachtspunt in de volgende ontwerpslag voor het 
station. Hetzelfde geldt voor de architectonische uitwerking 
van de gebouwde elementen in het project, zoals Park+Ride 
parkeergebouw, fietsenstalling, perronkappen, (perron)tunnels 
en dergelijke.

De vormgeving van de tunnels in de westelijke Spoorzone  is 
niet primair gekoppeld aan de beeldkwaliteit van de OV-
knoop. Deze tunnels hebben namelijk een meer lokale ver-
bindingsfunctie. De vormgeving wordt vooral bepaald door de 
functionele eisen, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 
Daarnaast zal de beoogde ruimtelijke inrichting op de SOMA- 
en AZOterreinen bepalend zijn. 

Ook voor het langzaam verkeersviaduct in de oostelijke Spoor-
zone zijn nog geen concrete referenties. Wel is het idee om 
het in het ontwerp voor dit viaduct samenhang te zoeken met 
de perronkappen, gezien de ligging op nog geen 200 meter van 
de oostelijke perronrand af. Het moet echter ook als op zich-
zelf staand object gezien kunnen worden. Het is uiteindelijk 
geen onderdeel van het station zelf, maar een verbinding in 
het fietsnetwerk tussen Kazernes en ENKAterrein.
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langzaam verkeersroutes om en nabij de OV-knoop

3.1.3 Visie op langzaam verkeerroutes 
Het station Ede-Wageningen is als regionale OV-knoop belang-
rijk voor de overstap van en naar diverse vervoersmodalitei-
ten. Hieronder vallen ook alle langzaam verkeerroutes van en 
naar het station. Het station is niet altijd de bestemming van 
de fietser of voetganger, maar het kan wel een belangrijke rol 
spelen als oriënterend knooppunt in hun netwerk.
Voor de reiziger moeten de overgangen tussen de treinreis en 
de omgeving goed moeten worden georganiseerd. Korte loop-
afstanden en directe routes tussen de verschillende vervoers-
modaliteiten zijn een voorwaarde voor de gewenste optimale 
vervoerskwaliteit. Deze dienen goed toegankelijk, overzichte-
lijk en laagdrempelig te zijn voor alle reizigers en bezoekers. 
Er komt een goede oriëntatie binnen het station, middels 
goede bewegwijzering en informatievoorzieningen. 

De vernieuwde westelijke perrontunnel, met zijn doorgaande 
fiets- en voetgangersroute, geeft een forse kwaliteitsimpuls 
aan de fietsroute tussen Wageningen en het centrum van 
Ede. Het spoor vormt geen barrière meer op deze belangrijke 
noord-zuid verbinding. In de nabije omgeving wordt ook de 
aansluiting op andere langzaam verkeerroutes verbeterd, zo-
dat een fijnmazig netwerk van fiets- en voetgangersverbindin-
gen ontstaat. Het station wordt hiermee een spil binnen het 
hele netwerk van langzaam verkeersverbindingen. 

Om het station goed bereikbaar te maken voor de (nieuwe) 
fietsende bewoners van de Veluwse Poort zal er vanuit de ka-
zerneterreinen een langzaam verkeersviaduct over de Parklaan 
heen worden gelegd. Het maakt het mogelijk om de histori-
sche route tussen Stationsweg en Prins Maurits Zuid Kazerne 
weer terug te brengen. Dit viaduct valt echter buiten de scope 
van het project Spoorzone, maar is opgenomen binnen het 
project Kazerneterreinen.

De bereikbaarheid geldt zowel voor de verbindingen in noord-
zuid richting, maar ook in oost-west richting. Voor de verbe-
tering van de oost-west route zal aan beide zijden van het 
spoor een verbinding worden gemaakt. Aan de noordzijde is 
dit een wandelroute, die de bossen van de Sijsselt gemakke-
lijk bereikbaar wordt vanuit het westen. De perrontunnels en 
de Parklaan kunnen op dit traject ongelijkvloers en dus veilig 
worden overgestoken middels viaducten. Aan de zuidzijde zal, 
in het verlengde van de Parkweg, een ongelijkvloerse oost- 
west route voor voetgangers en fietsers komen als een schakel 
in de verbinding tussen Veenendaal en Arnhem. 

Voor voetgangers zal vanuit elk van de vier toegangen een 
goede verbinding komen naar de omliggende wijken. Bij de 
oostelijke perrontunnel is er tevens de mogelijkheid om het 
hoogteverschil tussen perrontunnel en aanliggende wijken te 
overbruggen met de liften die ook voor de perrontunnel wor-
den gebruikt. Zo zijn alle gebieden ook voor mensen met een 
beperking goed bereikbaar en betreedbaar. 

Ook in de westelijke spoorzone is het goed blijven faciliteren 
van het langzaam verkeersnetwerk van groot belang. Over de 
huidige routes Kerkweg en Hakselseweg samen reizen dagelijks 
ongeveer 16.000 fietsers. Dit zijn voornamelijk scholieren. Het 
vervangen van de gelijkvloerse kruisingen door een tunnel die 
in eerste instantie alleen voor langzaam verkeer toegankelijk 
is, biedt hen in de toekomst een directe en verkeersveilige 
ongelijkvloerse kruising met het spoor. 

Het viaduct in de oostelijke spoorzone is de vervanging van 
de huidige ongelijkvloerse spoorwegovergang bij de Sijsselt. 
Het vormt een schakel in het hoofd langzaam verkeersnetwerk 
tussen de Kazerneterreinen en ENKA en landgoed Hoekelum, 
verder naar het zuiden.

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop

fietsroute

voetgangersroute

3.1.4 Duurzaamheid
De gemeente Ede, NS en ProRail hebben allen ambities ge-
formuleerd op het gebied van duurzaamheid. Gedurende het 
ontwerpproces kwam naar voren dat juist Station Ede- Wa-
geningen zich goed leent om deze ambities te integreren en 
te verhogen. De ligging aan de Veluwe en de nabijheid van 
de WUR en het NIOO met haar kennis- en onderzoekscentra, 
bieden een uitgelezen kans om de duurzame identiteit van de 
OV-knoop verder te versterken
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hoofd fietsroutes

hoofd fietsroutes
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3.2 OV-knoop
In deze paragraaf staat de beschrijving van het FO voor de 
OV-knoop. Het FO geeft weer welke functies waar het beste 
op hun plek zijn en welke aandachtspunten er zijn voor het 
vervolgontwerp. Omdat de spoorse werken (sporen lay-out en 
ligging perrons) bepalend zijn voor de mogelijkheden in de 
OV-knoop, worden deze als eerste behandeld, gevolgd door de 
transferruimtes (perrons, perronkappen en perrontunnels) en 
de functies (het Park+Ride parkeergebouw, het bus- en taxi-
plein en de fietsenstalling) van de OV-knoop. De keuzes voor 
het FO OV-knoop staan beschreven in hoofdstuk 04. Ontwerp-
verantwoording OV-knoop. 

kaart Functioneel Ontwerp OV-knoop

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop

functieverdeling, stationsentrees en globale verdeling reizigersstromen OV-knoop

noordoostnoordwest

zuidoost

zuidwest
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K+R

fietsenstalling

bus- en taxiplein

westelijke 
perrontunnel 

oostelijke 
perrontunnel 

perrons  perronkappen
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spoor 
140 km/u spoor
zijperron
eilandperron
spoornummer1a

Basis lijnvoering
- spoor 1a:  SPR  Amf - Ed
- spoor 1b:  SPR  Ed - Ah
- spoor 3:  IC  Ah - UT
- spoor 4: SPOR Ut - Ed
- spoor 5: IC Ut - Ah

schematische weergave spoorlay-out bij voorkeursalternatief B2 140 km/h

3.3 Spoorse werken
Mede door de gevolgen van het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS) zal het aantal reizigers op station Ede-
Wageningen naar verwachting toenemen tot circa 28.000 per 
dag in 2020. Om dit mogelijk te maken dient een extra per-
ronspoor en keervoorziening aangelegd zodat een kerende 
sprinter van en naar Utrecht kan halteren. Dit heeft gevolgen 
voor de totale sporenlay-out van het station Ede-Wageningen 
en leidt tot aanpassingen aan zowel sporen als perrons. 

3.3.1 Spoor- en perronlay-out
In deze nota is het voorkeursalternatief B2 140 km/h het uit-
gangspunt. De lay-out van deze variant behelst van noord naar 
zuid: 
- een noordelijk zijperron van 6,5 meter breed, verdeeld in 

zijde 1a voor de Valleilijn en zijde 1b voor de sprinter Ede- 
Arnhem;

- drie treinsporen;
- een eilandperron van 10,8 meter breed,voor sporen 3 en 4;
- een trailtrack van 96,97 meter;
- twee treinsporen;
- een zuidelijk zijperron van 6,5 meter breed, voor spoor 5.

De spoortekening in figuur stationslay-out bij voorkeursalter-
natief B2 140 km/h (bladzijde 31 ) toont de uitbreiding, res-
pectievelijk toevoeging van perrons en onderdoorgangen. Het 
eilandperron wordt in oostelijke richting vooral verbreed, het 
noordelijk zijperron verbreed en verlengd. Het zuidelijk zij-
perron en de trailtrack zijn hierin ook aanwezig. 

Uitgangspunt is dat de vormgeving van onderbouw en boven-
leidingen van worden losgehouden van de andere elementen 
van het station. De bovenleidingconstructies worden in dit 
ontwerp niet geïntegreerd met de perronkap. 

In het vervolgontwerp zijn er voor de spoorse werken de vol-
gende aandachtspunten:
- nadere optimalisering voor spoorse werken;
- de mogelijke toekomstige functie van de Valleilijn, het op 

een later moment doortrekken naar van de Valleilijn naar 
Arnhem moet mogelijk blijven;

- het ProRail beleid Robuust Spoor, waarin voorstellen worden 
gemaakt om het sporennetwerk betrouwbaarder en robuus-
ter te maken door onder andere het saneren van niet nood-
zakelijke wissels;

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop

- mogelijkheden voor bijsturing, waarin gekeken wordt hoe 
op station Ede-Wageningen bij stremmingen van treinver-
keer bijgestuurd gaat worden;

- uitwerking toekomstvastheid perrons als gevolg latere op-
waardering naar 160 km/uur.

3.3.2 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
De lay-out van sporen en perron is, vooruitlopend op een fi-
naal besluit door de minister van IenM, gebaseerd op de aan-
wezigheid van een derde zijperron. Dit perron is geschikt voor 
twee sprinters (per uur per richting) op het traject Utrecht 
- Ede/Wageningen. Deze wordt omschreven als het voorkeurs-
alternatief B2 140 km/h. 
Op 23 januari 2012 heeft de minister van IenM, na uitgebreide 
bestuurlijke consultatie, haar finale besluit bekend gemaakt. 
Er zullen zes InterCity’s in plaats van vier per uur per richting 
gaan rijden op de gehele corridor Schiphol - Utrecht - Nij-
megen (SUN). Deze InterCity’s zullen niet meer stoppen op 
de stations Veenendaal-De Klomp en Driebergen-Zeist. Ter 
vervanging van de InterCitystops zullen op deze stations drie 
sprinters per uur per richting stoppen. 
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huidig perron (spoor 3), met stoptrein Ede-Arnhem (spoor 1) en inhaal 
spoor 2

De komende tijd zal in overleg met betrokken partijen onder-
zocht worden hoe de PHS scope in het project Spoorzone Ede 
wordt gevoegd, inclusief afspraken over financiering, risico’s 
en organisatie. Voor de PHS scope is een budget van € ruim 30 
miljoen gereserveerd. Het Bestuurlijk Overleg Spoorzone Ede 
dient over een dergelijke scopewijziging te besluiten.

3.3.3 Deltalijn: van 140 naar 160 km/uur
Het BO heeft in januari 2010 de vraag gesteld om te onder-
zoeken hoe snelheidsverhoging van de ICE van 140 naar 160 
km/uur in het FO gewaarborgd is. In het vigerende budget van 
€110 miljoen waren geen kosten opgenomen voor een upgrade 
naar 160 km/uur. Uit de analyses blijkt dat er wel degelijk 

kosten zijn verbonden aan het mogelijk maken van deze snel-
heid. Bijvoorbeeld omdat de sporen, en dus perrons, enigszins 
moeten verschuiven. Uit de analyses blijkt dat het FO, dat 
gebaseerd is op 140 km/uur, voor een belangrijk deel geschikt 
is voor 160 km/uur. De dan nog noodzakelijke maatregelen 
kunnen in een later stadium tegen dezelfde kosten, zonder 
desinvesteringen worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te ma-
ken is er in het vervolgontwerp extra aandacht nodig voor de 
stijgpunten (trappen, liften) en de perronkappen. 
Deze zullen zo ontworpen moeten worden, dat deze bij een 
latere (kleine) verschuiving van de sporen en perrons nog 
steeds goed passen, danwel makkelijk aangepast kunnen wor-
den. 

ICE op inhaalspoor 2 
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3.4 Transferruimtes
Wanneer een treinreiziger aankomt op het station Ede-Wa-
geningen zal hij of zij gebruik maken van de zogenaamde 
transferruimtes. Onder de transferruimtes vallen de perrons 
met perronkap, de perrontunnels (oost en west) inclusief (rol)
trappen en liften (stijgpunten) en de overkapping naar de 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Valleilijn (bus). Per on-
derdeel van de transferruimtes wordt het FO kort beschreven. 

3.4.1 transfercapaciteit van de perrons 
Om het (PHS)alternatief B1 IC140 te kunnen realiseren dienen 
de volgende minimum perronlengten te worden gerealiseerd:
- Spoor 1a 120 meter
- Spoor 1b 240 meter
- Spoor 3 340 meter
- Spoor 4 270 meter
- Spoor 5 340 meter
 
3.4.2 Perronkappen en overkapping
Mede gezichtsbepalend voor het station wordt de overkapping 
van de perrons en van de stationsentrees. De voorgestelde 
kapvorm en materialisatie ervan in de schetsen verwijzen naar 
het Veluwse landschap. De kappen worden landmarks op de 
belangrijke zichtlijnen en markeren duidelijk de vier station-
sentrees. 
ProRail en NS hanteren voor het ontwerp van stations het zo-
genaamde ‘stationsconcept’. Het stationsconcept gaat over de 
gewenste beleving, uitstraling en inrichting van stations. Het 
onderkent drie stationsdomeinen, het aankomst-, ontvangst- 
en reisdomein. 

Aan de westzijde van het station is het ontvangstdomein gesi-
tueerd in de westelijke onderdoorgang. Dit wordt grotendeels 
beschut door de overkapping van de perrons. Het ontvangst-
domein aan de oostzijde is gesitueerd tussen de perrontunnel 
en het bus- en taxiplein. Dit domein wordt geheel overkapt, 
waarbij de vormgeving van de overkapping voortkomt uit de 
overkapping van de perrons. Deze overkapping geeft de reizi-
ger het gevoel zich in een soort stationshal te bevinden. Deze 
kap dient voldoende beschutting te bieden voor de reizigers-
stroom tussen ontvangstdomein en het bus- en taxiplein en de 
Valleilijn. 

3.4.3 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de perrons, perron-
kappen en overkapping de volgende aandachtspunten:
- toekomstvastheid 160 km/uur van de perrons
- flexibiliteit van de perronkappen ten opzichte van andere 

perronlay-out en bovenleiding bij 160 km/uur 
- (dag)lichttoetreding onder de perronkap

impressie perron en onderzijde perronkap

3.4.4 Transfercapaciteit van de perrontunnels
Het station wordt ontsloten door twee perrontunnels, die 
beide aan de noord- en zuidzijde toegankelijk zijn. Hierdoor 
ontstaan er vier stationentrees. Elke perrontunnel bedient 50% 
van het totale aantal reizigers (in totaal 28.000 per dag). De 
westelijke tunnel is meer gericht op reizigers die per fiets of 
lopend naar het station komen. De oostelijke tunnel richt zich 
meer op de reiziger die een overstap naar bus, taxi en auto 
maakt.
 
De verdeling van de reizigers over de vier stationsentrees is 
als volgt voorzien (zie ook figuur bladzijde 28 ) : 
- Noordwestzijde 15%
- Zuidwestzijde 35%
- Zuidoostzijde 47%
- Noordoostzijde 3%.

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop
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impressie bovenzijde perronkappen

impressie noordelijke entree van de westelijke perrontunnel

impressie noord-oost entree en oostelijke perrontunnel
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Frisopark

Park+Ride parkeergebouw
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3.4.5 Oostelijke perrontunnel en stijgpunten
Aan de oostkant van de Albertstunnel zal een nieuwe tunnel 
worden aangelegd. Deze tunnel verbindt in fysieke en visuele 
zin de zuidzijde van het spoor, ENKA en bus- en taxiplein, met 
de noordzijde. Hier bevindt zich het Frisopark als entree op de 
Kazerneterreinen. Tegelijkertijd heeft deze tunnel een trans-
ferfunctie en ontsluit de perrons. De tunnel krijgt een breedte 
van 17 tot 21 meter en een hoogte van 4,2 meter. Er zijn geen 
kolommen nodig, hetgeen de sociale veiligheid ten goede 
komt. De breedte van deze tunnel is daarmee vergelijkbaar 
met de nieuwe perrontunnel in Arnhem. Bij deze breedte is 
het mogelijk om het gewenste doorzicht onder het spoor te re-
aliseren. De transfercapaciteit van deze tunnel is ruimschoots 
voldoende; de halve breedte zou volstaan. Deze tunnel vervult 
ook een fundamentele functie als nieuwe verbinding tussen de 
nieuwe woongebieden op ENKA en kazerneterreinen, daarom 
is een breedte van 17 tot 20 meter zeer wenselijk. Daarnaast 
is het van belang dat de naastgelegen gebieden, Frisopark en 
Bus+ taxiplein goed aansluiten bij de tunnel. De hoogtes hier-
van liggen nagenoeg gelijk aan het vloerpeil van de tunnel. De 
onderbouwing voor deze breedte is opgenomen in hoofdstuk 
04. Ontwerpverantwoording OV-knoop. 

Zoals al eerder beschreven, zijn de zichtlijnen door de tunnel 
een belangrijk ontwerpuitgangspunt (1). Over deze zichtlijnen 
is vanuit de perrontunnel direct zicht op park, plein, licht en 
lucht. De oostelijke perrontunnel sluit aan op de stedelijke 
uitstraling van de OV-knoop en maakt ook de ligging aan de 
Veluwe voelbaar en zichtbaar. 

De oostelijke perrontunnel geeft rechtstreeks toegang tot 
een nieuw bus+taxiplein aan de zuidzijde van de OV-knoop. 
De afstand tussen bus en trein wordt korter dan in de huidige 
situatie. Bovendien wordt deze comfortabeler omdat deze 
looproute grotendeels overdekt is, waardoor er voor de reizi-
ger een overzichtelijke en aangename overstap te maken is. 
Vanuit de perrontunnel heeft de aankomende reiziger direct 
zicht te hebben op de bussen en taxi’s. Omgekeerd is er goed 
zicht op de voet van de stijgpunten in de perrontunnel (2). 
In de perrontunnel komen automaten langs de belangrijkste 
loopstromen (3). Aan de oostzijde van de ingang komt tussen 
Klinkenbergerweg en de perrontunnel een deel van de reizi-
gersvoorzieningen. De overige reizigersvoorzieningen komen in 
de plint van het Park+Ride parkeergebouw (4). De noordoos-
telijke entree van het station heeft een bescheidener gebruik 
door reizigers. De vormgeving richt zich hier meer op de land-
schappelijke inpassing in het nieuw te realiseren Frisopark (5). 

langsprofiel Oostelijke perrontunnel

bovenaanzicht oostelijke perrontunnel

4 4
4

1
1

1
1

2

2 3

3
2 2

2

5
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impressie Frisopark en noord-oost entree
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In de oostelijke perrontunnel worden de perrons ontsloten met 
vaste trappen, roltrappen en liften. De liften worden zodanig 
gesitueerd, zodat deze niet in de reizigersstroom staan en het 
doorzicht door de perrontunnel niet kunnen belemmeren. De 
lift aan de zuidzijde koppelt Kiss+Ride aan de oostelijke per-
rontunnel en staat daarom aan die zijde van de tunnel. De lift 
aan de noordzijde staat diametraal daartegenover om de be-
langrijkste loopstroom vanuit de Valleilijn te faciliteren. Alle 
perrons worden ontsloten met op- en neergaande roltrappen 
aan de westzijde van de onderdoorgang en met vaste trappen 
aan de oostzijde. De breedtes voor vaste trappen bedragen 
3,6 meter voor de zijperrons en 6 meter voor het eilandper-
ron. Het trapgat voor het eilandperron wordt vormgegeven 
als een smalle vide om zo daglicht in de perrontunnel te laten 
doordringen.  

3.4.6 Aandachtspunten 
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de oostelijke perron-
tunnel de volgende aandachtspunten:
-  de aansluiting van de onderdoorgang op het Frisopark;
-  de positie van de liften aan de zijde van het Frisopark en in 

de tunnel;
-  het optimaliseren van de mogelijkheden voor (dag)lichttoe-

treding;
-  het onderzoeken van de mogelijkheden voor het eventu-

eel plaatsen van toegangspoortjes voor de OV-chipkaart 
(OVCP);

- het creëren van een aangenaam (verblijfs)klimaat voor de 
reiziger, in samenhang met het ontvangstdomein;

- het uitwerken van de openbare veiligheid;
- de uitstraling van de Albertstunnel moet passend worden 

gemaakt met de OV-knoop en de nieuwe perrontunnel.

impressie instaphalte Valleilijn-zuid, overkapping en Park+Ride gebouwimpressie ontvangstdomein van de zuid-oost entree (vanaf busplein)

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop
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3.4.7 Westelijke perrontunnel 
De westelijke perrontunnel wordt flinke aangepast. Naast een 
transferfunctie voor reizigers wordt deze ook aangevuld met 
een doorgaande interwijkverbinding voor langzaam verkeer. 
Hiermee wordt de oude route Stationsweg- Oude Bennekomse-
weg weer in ere hersteld.
De westelijke toegang tot de perrons zal overwegend gebruikt 
worden door reizigers die met fiets of te voet van en naar het 
station komen. 
De perrons lopen aan de westzijde niet over de tunnel door. 
Door het gebruik van vides kan daarom relatief veel daglicht 
in de tunnel toetreden. Deze vides worden wel gedeeltelijk 
overdekt door de perronkappen om in het ontvangstdomein, 
het deel van de tunnel waar de treinreiziger zich van en naar 

het perron begeeft, voldoende beschutting te bieden. 
Door de vormgeving van de perronkap te manipuleren mani-
festeert de westelijke perrontunnel zich als een bescheiden 
landmark, passend bij de schaal van de directe omgeving. 
De westelijke perrontunnel wordt geschikt reizigerstransfer en 
fietspad samen in één tunnel van maximaal 20 meter breedte. 
Door één ruime tunnel te realiseren is er aan de voet van de 
trappen voldoende ruimte om het ontvangstdomein van het 
station vorm te geven. De lijnvoering voor de perrontunnel 
laat ook voldoende ruimte tussen de helling van de langzaam 
verkeersroute en het gebouw de Witte Hinde, waarmee voor 
de bewoners ervan een visueel aantrekkelijke en bruikbare 
aansluiting op maaiveld aanwezig blijft. 

langsprofiel Westelijke perrontunnel

Noordplein

fietsenstalling
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impressie interwijkverbinding Westelijke Perrontunnel
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De perrons aan de westzijde worden alleen met vaste trappen 
ontsloten. Een eventuele latere inpassing van een lift ruimte-
lijk is nog wel mogelijk. Doordat het mogelijk is gebleken om 
de perrons te beëindigen vóór de nieuwe perrontunnel, kan 
een ontsluiting worden gemaakt, met trappen in het verlengde 
van de perrons (1). Tussen de aanlanding van trappen en de 
perronkant kan op de kop 2,4 meter worden vrijgehouden. Dat 
betekent voor het eilandperron een trap van minimaal 6 meter 
breedte. De trapbreedtes naar de zijperrons is 4,1 meter. 

De tunnel is ruim en overzichtelijk en zal daardoor ook een 
groot gevoel van sociale veiligheid bieden .Voor de aanko-
mende reiziger zijn een aantal stationsgerelateerde voorzie-
ningen gedacht naast de zuidelijke entree, gecombineerd met 
de ingang van de fietsenstalling (2). Net als in de oostelijke 
perrontunnel komen aan de belangrijkste loopstroom de beno-
digde (ticket) automaten te staan (3). 

3.4.8 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de westelijke perron-
tunnel de volgende aandachtspunten:
-  onderzoeken van de mogelijkheden voor het eventueel plaat-

sen van toegangspoortjes voor de OV-chipkaart (OVCP);
-  de inpassing van een trap naar de Kop van de Parkweg;
-  de breedte van het fietspad, in het huidig ontwerp is dit 2x2 

meter onderzoeken 2x3 meter;
-  onderzoeken tot hoe ver de perronkap uitsteekt ten behoeve 

van een overdekte langzaam verkeersverbinding;
- het aansluiten van de tunnel op de Stationsweg en de Oude 

Bennekomseweg.

impressie entree fietsenstallingimpressie fietspad noordzijde, in verlengde van Stationsweg

bovenaanzicht westelijke perrontunnel

1

1

1

2

3

3

2

2
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3.5 Functies en services
De OV-knoop heeft diverse functies, naast de transferruimtes 
en de spoorse werken, waar de reiziger gebruik van kan ma-
ken. Onder deze functies in de OV-knoop vallen het bus- en 
taxiplein, de Park+Ride parkeergebouw, de Kiss+Ride, de fiet-
senstalling en de (commerciële) reizigersvoorzieningen. Per 
functie wordt het FO kort beschreven.

3.5.1 Bus- en taxiplein
Het programma voor het bus+ taxiplein voorziet in voldoende 
halteplaatsen om aan de huidige en toekomstige vraag te 
voldoen. Het gaat om vijf stadslijnen, zes streeklijnen en drie 
scholierenlijnen. Het gaat voor de Valleilijn om gelede bus-
sen met een lengte van achttien meter en voor de andere 
lijnen om bussen van acht en twaalf meter. Op basis van deze 
gegevens is een busstation ontworpen dat flexibel is naar de 
toekomst in termen van capaciteit en kwaliteit: op de korte 
termijn halteren er twee bussen achter elkaar per busperron, 
op de langere termijn één tegelijk. Het plein biedt door zijn 
afmetingen de mogelijkheid om meer buslijnen te bedienen 
mocht daar in de toekomst behoefte voor zijn. Voor informatie 
aan de reiziger komt op het busstation een duidelijk zichtbaar 
Digitaal Reizigers Informatie Systeem (DRIS). De taxistand-
plaatsen zijn opgenomen in het westelijk deel van het plein. 
Treinvervangend vervoer en bufferruimte wordt voorgesteld 
langs de zuidzijde van het plein.

De Valleilijn naar Wageningen vervoert ongeveer 50 % van de 
totale hoeveelheid busreizigers. Daarom krijgt deze aparte in- 
en uitstaphaltes op een prominente plek op het bus+ taxiplein.  
De instaphalte komt aan de westrand van het plein, de uit-

staphaltes langs de noordrand, aan de voet van het Park+Ride 
parkeergebouw. De voordelen hiervan zijn:
- een instaphalte direct zichtbaar vanuit de perrontunnel;
- een instaphalte, die bereikbaar is zonder oversteek van de 

busbaan; 
- een aparte uitstaphalte zonder oversteek van de busbaan, 
- kortte loopafstand voor de reiziger, van trein naar bus en 

bus naar trein;
- voorbereid voor frequentieverhoging of inzet van ander ma-

terieel (bijvoorbeeld 25 meter).

De busreizigers voor de Valleilijn hebben een overdekte route 
van en naar het station. De andere busreizigers wachten com-
fortabel en beschut aan de zuidgevel van het Park+Ride par-
keergebouw waar zich op de begane grond, langs de looprou-
te, diverse stationsgerelateerde (commerciële) voorzieningen 
bevinden. Door in de logistieke afwikkeling een ruime cirkel-
beweging te rijden kan de hoeveelheid asfalt/beton beperkt 
blijven en is een goed verblijfsklimaat op het plein mogelijk 
middels groen en zitplekken.

3.5.2 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor het bus+ taxiplein de 
volgende aandachtspunten:
-  onderzoeken hoe om te gaan met maximale en minimale 

behoefte van het aantal haltes voor de bus;
-  het mogelijk maken om de zonetaxi in te passen;
-  het opvangen van het beperkte hoogteverschil dat ontstaat 

door de hoogteligging van het bus+ taxiplein ten opzichte 
van de oostelijke perrontunnel;

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop

-  het verloop van het bus+taxiplein naar het ontvangstdomein 
voor de oostelijke perrontunnel;

-  onderzoeken mogelijkheden beschaduwen van het plein 
voor bus en taxi;

-  het verbeteren van de transfer voor de reiziger door het 
zicht op de koppen van de bussen vanuit de oostelijke per-
rontunnel te bewaken.

3.5.3 Stationsvoorzieningen
Onder stationsvoorzieningen worden reizigersvoorzieningen 
en stationscommercie verstaan. Deze zijn grotendeels aan 
de zuidzijde gesitueerd, vanwege de belangrijkste reizigers-
stromen en de nabijheid van grootschalige kantoorontwikke-
lingen. Op de begane grond van het Park+Ride parkeergebouw 
is 400m² aan (commerciële) stationsvoorzieningen gedacht, 
naast of gecombineerd met een wachtruimte voor reizigers. 
Tevens wordt in de ruimte tussen de Albertstunnel en de 
nieuwe perrontunnel, in de monding van de perrontunnel, sta-
tionscommercie ondergebracht.
In het oostelijk deel van de begane grond van het Park+Ride 
parkeergebouw is tevens ruimte voor werk-, vergader- en ont-
moetingsfaciliteiten. 
Expeditie voor de voorzieningen zal plaatsvinden vanaf het 
oostelijk deel van de K+R zone. Met goederenliften kan een 
verbinding met magazijn en verdeelgangen worden gereali-
seerd. De voorkeur gaat er naar uit om op -1 niveau een maga-
zijn in te richten, van waaruit achterlangs de winkels (en hun 
opslagruimten) met een expeditiegang worden ontsloten.
Voor de buschauffeurs en toezichthouders wordt een eigen 
wachtruimte gemaakt met bijbehorende faciliteiten.



bereikbaarheid busplein, Park+ Ride en Kiss+Ride

bus- en taxi-
plein

Park+Ride

Kiss+Ride

Kiss+Ride
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schematische functieverdeling bus+ taxiplein, inclusief de belangrijkste zichtlijnen
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3.5.4 Park+Ride parkeergebouw en Kiss+Ride (noord en 
zuid)
Het station heeft een belangrijke regionale vervoersfunctie, 
met als gevolg onder meer een grote Park+Ride behoefte. De 
locatie is goed bereikbaar voor auto’s en is ook goed zichtbaar 
vanaf de Parklaan.
Aan zowel aan noordzijde als aan de zuidzijde komt een 
Kiss+Ride inclusief enkele kortparkeerplaatsen. Aan de noord-
zijde blijft de Kiss+Ride nagenoeg op de huidige locatie liggen, 
die aan de zuidzijde wordt geïntegreerd met het Park+Ride 
parkeergebouw. 
Het Park+Ride parkeergebouw is prominent gesitueerd aan 
het bus- en taxiplein, naast de zuidelijke stationsentree. Het 
heeft een geknikte vorm gekregen, deels om de gevel expres-
siever te maken en om deze een mate van geleding te geven. 
De knik biedt aan de noordzijde plaats aan de Kiss+Ride. Op 
de begane grondlaag, die als gevolg van het aanwezige hoog-
teverschil een dubbel hoge verdiepingshoogte krijgt, is ruimte 
voor de (commerciële) stationsvoorzieningen. Door het gebruik 
van een speciale gevelafwerking en gebruik van verlichting 
wordt het een opvallend landmark aan de hoofdinfrastructuur 
van Ede.

Het Park+Ride parkeergebouw en de zuidelijke Kiss+Ride zijn 
vanaf de spoorzijde op een gezamenlijke toerit ontsloten. 
Hierdoor is het busstation gevrijwaard van elk ander soort 
verkeer. 
De Kiss+Ride Zuid is op hetzelfde niveau als het spoor gesi-
tueerd. Reizigers maken vervolgens gebruik van trap of lift 
om de oostelijke perrontunnel op het lager gelegen niveau te 
bereiken. 

In het Park+Ride parkeergebouw wordt betaald geparkeerd. 
Voor de treinreiziger die gebruik maakt van deze parkeer-
voorziening zal een vergelijkbaar tarief gelden als op andere 
stationslocaties. Om de parkeerdruk in de omgeving van het 
station niet te verhogen wordt er tevens betaald parkeren en 
vergunningparkeren ingevoerd in de omliggende wijken.

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop

impressie Kiss+Ride zuidoostzijde impressie Kiss+Ride noordwestzijde

3.5.5 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de Park+Ride/
Kiss+Ride de volgende aandachtspunten:
- het onderzoeken van mogelijkheden voor een duurzame 

Park+Ride parkeergebouw;
- het onderzoeken van mogelijkheden voor fasering en flexi-

bele (op)bouw ;
- het onderzoeken van mogelijkheden voor een zichtbaar 

stationsgebouw, geïntegreerd in de voorgestelde ruimtelijke 
oplossing;

- de aansluiting van het Park+Ride parkeergebouw op het 
ENKAterrein in de zuidoosthoek;

- het aantal benodigde parkeerplekken voor (commerciële)
stationsvoorzieningen.

schematische weergave Park+Ride 
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impressie bus- en taxiplein
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3.5.6 Fietsenstalling
Met de aanleg van een doorgaande fietsroute aan de westzijde  
van de Parklaan komt het zwaartepunt, voor de reiziger die 
per voet of fiets van en naar het station gaat, aan de westzij-
de te liggen. Dit ten opzichte van het zwaartepunt voor gemo-
toriseerd verkeer, bus, taxi aan de oostzijde. 
Een logisch gevolg hiervan is de situering van een hoogwaar-
dige rijwielstalling aan de zuidwestzijde, op het kruispunt van 
de belangrijkste noord-zuid en oost-west fietsverbindingen. 
Het ontwerp krijgt ontsluitingen aan zowel de oost-west ver-
binding als aan de noord-zuid route. Deze twee ongelijkvloers 
kruisende fietsroutes zijn over de fietsenstalling heen met 
elkaar verbonden.

De totaal benodigde stallingcapaciteit is berekend op 7650 
plaatsen. Een dergelijke aantal vraagt om een gebouwde 
voorziening, waarvoor een nader te bepalen vorm van beheer 
nodig is. Het FO gaat uit van een traditioneel onderscheid tus-

sen een deel ‘premium’ kwaliteit betaalde stalling van onge-
veer een kwart tot een derde van het totaal aantal benodigde 
plaatsen. Dit zijn betaalde stallingsplaatsen met een merkbaar 
hogere kwaliteit dan onbetaalde plaatsen. De onbetaalde stal-
lingsplaatsen komen grotendeels in de open lucht. 

Het betaalde deel heeft korte looplijnen tot de stijgpunten 
in de westelijke perrontunnel. Vanuit het gratis gedeelte zijn 
de looproutes iets langer. De verder gelegen stallingsplaatsen 
kunnen wel per fiets bereikt worden, middels de flauwe hel-
lingen in de stalling.
De loopstroom tussen de trein en de fietsenstalling wordt 
begeleid door stationsvoorzieningen en het zogenaamde Fiets-
punt. De stationsgerelateerde commercie is gesitueerd aan de 
mond van de perrontunnel. Expeditie en bevoorrading dienen 
plaats te vinden vanaf maaiveld. De eventuele inpassing van 
een goederenlift tussen maaiveld en het niveau van de onder-
doorgang is mogelijk.

3.5.7 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de fietsenstalling de 
volgende aandachtspunten:
-  onderzoeken van de mogelijk benodigde hoeveelheid stal-

lingsplaatsen aan de noordzijde, ten bate van de reiziger 
van de sprinter (Valleilijn noord) van en naar Amersfoort;

- het aanvullend hierop onderzoeken van de locatie van deze 
stallingsplaatsen;

-  onderzoeken mogelijkheden voor fasering in de bouw;
-  onderzoeken van de flexibiliteit van de verdeling tussen 

betaalde en gratis stallingsplaatsen;
- het beheer van de omgeving om zwerffietsen te voorkomen.

impressie fietsenstalling impressie knooppunt fietsroutes oost-west en noord-zuid, nabij entree fietsenstalling en stationsgerelateerde commercie in westelijke perrontunnel

03. Functioneel ontwerp: OV-knoop
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3.6 Westelijke Spoorzone
In deze paragraaf staat de beschrijving van het FO voor de 
westelijke Spoorzone. Het FO geeft weer welke functies waar 
geplaatst worden en welke aandachtspunten er zijn voor het 
vervolgontwerp. Allereerst worden de maatregelen om het 
spoorgeluid te beperken beschreven, vervolgens de tunnels. 
De verantwoording voor het FO is opgenomen in hoofdstuk 05: 
Ontwerpverantwoording westelijke Spoorzone.

Bij de ontwikkeling van het geluidssaneringsprogramma en de 
tunnels zijn op verzoek van de gemeenteraad de belangen-
organisaties uit het gebied betrokken door middel van een 
participatietraject. De wensen vanuit het participatietraject 
zijn verwerkt in de Toelichting op het saneringsprogramma 
Spoorzone Ede traject Utrecht - Ede-Wageningen, te vinden in 
op de website www.veluwsepoort.nu/spoorzone). Deze heeft 
tot 21 december 2011 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van 
de inspraakreacties zijn geen wijzigingen aan het plan door-
gevoerd. Het Saneringsplan is eind januari 2012 vastgesteld en 
voorgelegd aan het ministerie van IenM.

3.6.1 Geluidssanering
De geluidssanering in de westelijke Spoorzone is na afloop van 
een participatietraject reeds vastgesteld. In dit Saneringspro-
gramma (zie www.veluwsepoort.nu/spoorzone) zijn de volgen-
de maatregelen genomen:

positie van de geluidsschermen

referentie raildempers

referentie geluidsscherm één meter hoog (cassettescherm)

-  het plaatsen van raildempers
-  het plaatsen van geluidsschermen

De eerste maatregel is het plaatsen van raildempers. Een rail-
demper is een middel om het geluid van treinpassages te be-
perken. De dempers worden aan de rails geklemd of gelijmd, 
waardoor deze minder hard trillen als er een trein overheen 
rijdt. Het plaatsen van raildempers geeft een geluidsreductie 
van 3 dB. De raildempers worden geplaatst tussen rails 73.530 
km tot en met 75.450 km (zie kaart op bladzijde 49 ). De dem-
pers worden geplaatst op beide sporen.

Aanvullend op de raildempers zullen er op een aantal locaties 
geluidschermen geplaatst worden. Dit zullen cassettescher-
men met begroeiing zijn. De begroeiing gaat bekladding met 
graffiti tegen en geeft de schermen een fraaier uiterlijk mee. 
De schermen hebben niet overal dezelfde hoogte. Langs de 
Noorder Parallelweg zijn ze één meter hoog. Bij de kop van de 
Parkweg beginnen ze nabij het station op drie meter hoogte 
en lopen af naar anderhalve meter tot aan de Blokkenweg. 

De maatregelen realiseren een grenswaarde van 63 dB voor de 
saneringswoningen in de westelijke Spoorzone, voor nieuw-
bouw wordt voldaan aan de grenswaarde van 55 dB. 
 

1 meter

03. Functioneel ontwerp: Westelijke Spoorzone

3.6.2 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de geluidsvoorzienin-
gen in de Spoorzone de volgende aandachtspunten:
- de vormgeving van de geluidsschermen bij de kop van de 

Parkweg

Km begin Km eind Hoogte 

(m+ BS)*

Lengte Zijde spoor en 

uitvoeringsvorm

Locate

73.420 74.100 1.0 680 m Rechts, absorberend Noorder Parallelweg / 

Jagermeester

74.940 75.065 1.5 125 m Links, absorberend

Kop van de Parkweg

75.065 75.130 2.0 65 m Links, absorberend

75.130 75.400 3.0 270 m Links, absorberend

75.400 75.430 2.0 30 m Links, absorberend

75.430 75.450 1.0 20 m Links, absorberend

* Hoogte gedefnieerd ten opzichte van bovenkant spoor (BS)

noord

zuid
zuid
zuid
zuid
zuid
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3.6.3 Tunnels 
In het ontwerpproces het is gezamenlijk met de participanten 
gezocht naar mogelijke tunnelvarianten. De afweging van de 
verschillende tunnelvarianten staat beschreven in hoofdstuk 
05. Ontwerpverantwoording westelijke Spoorzone.

De gekozen oplossing bestaat uit twee tunnels, één voor lang-
zaam verkeer en één voor auto’s en Openbare Hulpverlenings-
Diensten (OHD). 
De autotunnel Hakselseweg heeft de volgende functionaliteit:
-  tweerichtingen autoverkeer met een snelheid 30 km/uur;
-  de breedte van de rijbanen is 3,00 meter per strook;
-  de breedte van de schrikstroken is 0.50 meter per strook;
-  de doorrijhoogte van de tunnel is 4,20 meter om OHD te 

faciliteren;
-  de tunnel is niet toegankelijk voor vrachtverkeer;
-  de tunnel is niet toegankelijk voor langzaam verkeer.

De langzaam verkeerstunnel Kerkweg-Zanderijweg heeft de 
volgende functionaliteit:
-  tweerichtingen langzaam verkeer
-  de breedte van het fietspad van 2 stroken van 2,25 meter
-  de breedte van het voetpad één strook van 2,00 meter;
-  de doorrijhoogte van de tunnel is 3,00 meter.

De overweg Kerkweg blijft toegankelijk tot uiterlijk 2020, 
zodat wijk-wijk verkeer met de auto tot dat moment mogelijk 
blijft. De raad zal in 2018, op basis van het gebruik en de ef-
fecten van de twee nieuwe tunnels, een afweging maken over 
nut en noodzaak van een extra wijk-wijk autotunnel direct 
naast de langzaam verkeertunnel Kerkweg. 

3.6.4 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er voor de autotunnel en de 
langzaam verkeerstunnel de volgende aandachtspunten:
- het onderzoeken van de optimale tracering van de autotun-

nel om het ruimtebeslag op het SOMA-terrein te minimalise-
ren;

-  het onderzoeken voorgenomen verkeersmaatregelen op 
hoofdontsluitingswegen en omliggende wijken;

-  het onderzoeken van de aansluiting van het fietspad op 
Zanderijweg en de Kerkweg;

- het optimaliseren van de sociale veiligheid in de langzaam 
verkeerstunnel.
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03. Functioneel ontwerp: Westelijke Spoorzone
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functioneel ontwerp westelijke Spoorzone

SOMA-terrein

AZO-terrein
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tijdelijke geluidsmaatregel toekomstig geluidsscherm
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3.7 Oostelijke Spoorzone
In deze paragraaf staat de beschrijving van het FO voor de 
oostelijke Spoorzone. Het FO geeft weer welke functies waar 
zullen landen en welke aandachtspunten er zijn voor het ver-
volgontwerp. De verantwoording voor het FO is opgenomen in 
hoofdstuk 06. Ontwerpverantwoording oostelijke Spoorzone.

3.7.1 Geluidsmaatregelen
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een geluidswerende 
voorziening van 1.70 meter voldoende is om de saneringswaar-
de van 55 dB te behalen ten behoeve van de nieuwbouw op 
het ENKAterrein. Door het plaatsen van een geluidswerende 
voorziening wordt de geluidsbelasting teruggebracht tot on-
der de voorkeursgrenswaarde. De geluidswerende voorziening 
bestaat aan de spoorzijde uit een keerwand van 1.70 meter 
hoog, die met grond wordt aangeaard. Door voor deze geluids-
werende voorziening te kiezen is het mogelijk de langzaam 
verkeersroute oost-west te integreren in het talud ervan.

Aan de noordkant van het spoor, waar de kazerneterreinen lig-
gen, worden vooralsnog geen geluidsmaatregelen getroffen. 

Om bewoning op het ENKAterrein mogelijk te maken vanaf 
eind 2012 wordt er een tijdelijke voorziening getroffen. Deze, 
en de toekomstige geluidsmaatregelen, zijn weergegeven in 
kaart tijdelijke en toekomstige geluidsmaatregelen oostelijke 
Spoorzone (blz 52).

tijdelijke en toekomstige geluidsmaatregelen oostelijke spoorzone, doorsnede A-A

kaart tijdelijke en toekomstige geluidsmaatregelen oostelijke Spoorzone

03. Functioneel ontwerp: Oostelijke Spoorzone

(midden
-as)

(midden-as)

tijdelijke geluidsmaatregeltoekomstig geluidsscherm

ENKAterrein

kazerneterreinen

geluidsmaatregel



53

inpassing viaduct Haarspeld in de oostelijke Spoorzone

doorsnede B-B: viaduct en helling oostelijke spoorzone 

Infrastructuur - Water - Milieu - Gebouwen

Piet Mondriaanlaan 26
Postbus 220

info@arcadis.nl
www.arcadis.nl

Tel 033 4771 000
Fax 033 4772 000

3800 AE  Amersfoort

3.7.2 Viaduct
Ter vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang bij de 
Sijsselt en om het langzaam verkeer tussen de Kazerneterrei-
nen en het ENKAterrein te faciliteren wordt een viaduct voor 
fietsers en voetgangers gerealiseerd. Het viaduct, de variant 
Haarspeld, ligt in het verlengde van de Kazernelaan (de nieu-
we hoofdontsluitingsroute noord-zuid op de voormalige Prins 
Maurits Zuid kazerne. Aan de zuidzijde sluit deze aan op de Dr. 
Hartogsweg, de noordelijke ontsluitingsweg van het ENKAter-
rein. Op deze wijze krijgt het viaduct een logische plek in het 
langzaam verkeersnetwerk en is de aansluiting op de oost-
west langzaamverkeersverbinding goed in te passen. 
Door de gekozen constructie wordt het zicht vanuit de trein op 
de monumentale gevel van het poortgebouw op het ENKAter-
rein minimaal belemmerd. In deze variant kan ook de locatie 
van de Dr. Hartogsweg worden behouden. De breedte van het 
fietspad op het viaduct is vier meter, de breedte van het voet-
pad op het viaduct is drie meter. Door de gekozen geluidswe-
rende maatregel zijn de op- en afritten van het viaduct goed 
in te passen in het inrichtingsplan voor de zone tussen spoor 
en ENKA-monument.

De functionele uitgangspunten voor de langzaam verkeersver-
binding zijn als volgt:
- een zodanige constructie, dat het zicht vanuit de trein op 

de monumentale gevel en het poortgebouw van de voorma-
lige ENKA fabriek minimaal belemmerd wordt;

- breedte van het fietspad op het viaduct is 4,00 meter;
- breedte van het voetpad op het viaduct is 3,00 meter;
- breedte van het fietspad oost-west is 4,00 meter;
- breedte van het voetpad oost-west is 2,00 meter;
- voor voetgangers is er naast de helling ook een trap.

3.7.3 Aandachtspunten
In de volgende ontwerpslag zijn er de volgende aandachtspunten:
- de ontsluiting van de Sijsselt voor autoverkeer vanuit het 

noorden;
- het passeren van de bovenleiding bij het gekozen viaduct;
- nader onderzoek noodzaak geluidsmaatregelen ten bate van 

de kazerneterreinen.
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3.8 Budget
Het budget voor het project Spoorzone bedraagt € 110 mil-
joen (exclusief BTW, prijspeil 2008). Het FO voor de gehele 
Spoorzone wordt in deze fase van het ontwerp geraamd op € 
120,0 miljoen (exclusief BTW, prijspeil 2011). De opbouw van 
de deterministische raming is af te lezen uit het nevenstaande 
schema. Bij verder ontwerp zal het risicoprofiel nog afnemen. 
Daarnaast zijn door optimalisatie bij verdere uitwerking kos-
tenreducties mogelijk en zijn er nog opties om de omvang (en 
dus kosten) van constructies te beperken. De drie samenwer-
kende partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.

3.8.1 Kostenontwikkeling Spoorzone Ede
Bij de keuze voor de Partieel verdiepen-variant (zoals beschre-
ven in Aanpak Spoorzone in het kader van masterplan Ede-
Oost) waren de kosten indertijd geraamd op € 110 miljoen, 
exclusief BTW en exclusief een risicomarge. In deze raming 
waren de kosten voor perronkappen niet opgenomen en was 
gesteld dat er geen aanpassing aan sporen ter hoogte van het 
station en perrons nodig zou zijn. Ook de Park+Ride parkeer-
gebouw en de inrichting van de omringende pleinen van het 
station behoorden niet tot de financiële scope van het pro-
ject. 

03. Functioneel ontwerp: budget en planning

 Met het verlaten van de partiële spoorverdieping en de ont-
werpresultaten van november 2010, lag het kostenniveau op 
€ 133 miljoen (exclusief BTW en inclusief risicomarge). Naar 
de huidige inzichten bedragen de kosten van het voorliggende 
functioneel ontwerp € 120,0 miljoen (exclusief BTW, exclusief 
een derde zijperron in het kader van PHS en inclusief risico-
marge). Er zijn nog voldoende concrete mogelijkheden om in 
de volgende ontwerpslag de kostenraming op het taakstellend 
budget van € 110 miljoen te laten sluiten. 

schema raming Spoorzone

Totaal €120,0
miljoen

West €10,8
miljoen

OV-knoop €72,5 
miljoen

Oost €4,5
miljoen

Risico €18,0
miljoen

Engineering €14,2
miljoen

Totaal €87,8
miljoen
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3.9 Planning
Mede door het participatietraject westelijke Spoorzone en de 
uitwerking van de effecten van een doorrijsnelheid van 160 
km/uur en PHS is een vertraging ontstaan van ongeveer een 
jaar. De oplevering van het project Spoorzone Ede is, met 
instemming van Bestuurlijk Overleg, nu voorzien in 2016. Het 
effect van het besluit over PHS van 23 januari 2012 is nog niet 
duidelijk, maar zal naar verwachting de planning onder druk 
zetten.

Uitgangspunt voor de bovenstaande planning is de volgende 
bouwfasering voor de OV-knoop: 
1. De nieuwe oostelijke perrontunnel, het bus+ taxiplein en 

het Park+Ride parkeergebouw met (commerciële) stati-
onsvoorzieningen worden als eerst gerealiseerd. Om dit 
mogelijk te maken zal voor de parkeerplaats op het ENKA-

planningsschema Spoorzone

badterrein tijdelijk een andere locatie gezocht moeten 
worden. Een plek op de Kazerneterreinen in de nabijheid 
van het spoor ligt voor de hand. 

2. Na opening van deze nieuwe perrontunnel worden het hui-
dige Noord- en Zuidplein ontruimd. Er zullen tijdelijke stal-
lingen voor fietsen worden gerealiseerd, naar verwachting 
net ten westen van de Albertstunnel aan zowel de noord- 
als zuidzijde van het spoor. Vervolgens kan de nieuwe wes-
telijke perrontunnel met interwijk functie voor fietsers en 
voetgangers en de fietsenstallingen worden gebouwd. 

De hierboven beschreven fasering van de bouw en de wijze 
waarop tijdelijke voorzieningen worden getroffen zal te zijner 
tijd nog nader uitgewerkt moeten worden in overleg met NS, 
ProRail en de uitvoerende aannemers. Dit geldt ook voor de 
westelijke en oostelijke Spoorzone.
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04. ONTWERPVERANTWOORDING 
OV-KNOOP

4.0 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de beschrijving van de ontwerpverant-
woording van de OV-knoop. Het verwoordt en verbeeldt de 
keuzes die tot het FO hebben geleid.
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04. ontwerpverantwoording OV-knoop

4.1 OV-knoop
De OV-knoop richt zich op het station en haar directe om-
geving. De huidige lay-out van het station Ede-Wageningen 
is weergegeven in nevenstaande figuur huidige situatie OV-
knoop.

4.1.1 Analyse station
De analyse van het station richt zich op de vervoerstromen 
naar het station, de transfercapaciteit van de perrons en stijg-
punten, de waardering van het station door de reiziger en de 
uitstraling van het station op haar omgeving.

huidige situatie OV-knoop: verspreide, onheldere ligging van de diverse stationsfuncties

fietsparkeren noordzijde station

busstation noordzijde



parkje naast Witte Hinde, noordzijde wachtruimte busstation, noordzijde voorstoep stationsgebouw, noordzijde
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4.1.2 Waardering van het station Ede-Wageningen door de 
reiziger
De NS voert ieder kwartaal klanttrevendenheidsonderzoeken 
(KTO) uit. In deze KTO spreken de reizigers een oordeel uit 
over diverse aspecten van het station. Het station Ede-Wage-
ningen scoort op de aspecten beschutting op het perron en ca-
paciteit parkeerterreinen tussen 2008 en 2010 blijvend onvol-
doende. De gemeente Ede heeft de onbewaakte fietsenstalling 
in 2010 een kwaliteitsimpuls gegeven. De waardering voor de 
kwaliteit van de onbewaakte stallingsvoorziening stijgt naar 
een krappe voldoende in het vierde kwartaal van 2010.

4.1.3 Uitstraling van het station op haar omgeving
Movares heeft in 2010 een nadere verkenning gedaan voor een 
stedenbouwkundige visie voor het station. Deze visie om-
schrijft de huidige situatie als volgt: 
‘in de huidige situatie is er weinig samenhang tussen het 
station en zijn omgeving. Stedelijk leven is op de stationslo-
catie nauwelijks voelbaar. Het station is niet erg herkenbaar 
en heeft weinig uitstraling. De transfer en belevingskwaliteit 
zijn matig – ook in het stationsgebouw zelf. De sfeer in de 
directe omgeving van het station wordt gekenmerkt door een 
rommelige zee van fietsen en auto’s en naar het lijkt weinig 
samenhangend beheer. Rond het snijpunt van het oost-west 
lopend spoor en de noord-zuid gesitueerde Klinkerberger-

weg kunnen vier kwadranten worden onderscheiden. Deze 
stedelijke kwadranten zijn totaal verschillend van karakter, 
als gevolg van hun divers ontstaansgeschiedenis. De actuele 
ontwikkelingen in de kwadranten bieden kansrijke aankno-
pingspunten voor verbetering van de situatie ter plaatse van 
het station. Met een goede aanpak kan worden voorkomen 
dat hetzelfde gebeurt als bij maatregelen in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw. Toen is de overweg in de historische 
route tussen Ede en Wageningen vervangen door een voetgan-
gersonderdoorgang en is naast de oude Stationsweg een on-
gelijkvloers kruisende nieuwe noord-zuidverbinding gemaakt 
(Klinkerbergerweg met het Albertviaduct). Deze ingrepen 
hebben de barrières rond het station niet opgeheven maar 
juist versterkt: naast de scheidende werking van het spoor in 
de noord-zuid relatie is de verdiept aangelegde Klinkerber-
gerweg nu aanvullend een barrière in de oost-westverbinding 
gebleken. Dit fenomeen wordt extra voelbaar nu het ENKA 
fabrieksterrein in het zuidoostelijk kwadrant en het Kazer-
neterrein in het noordoostelijk kwadrant voor stedelijke 
herontwikkeling vrijvallen.’ 
In de stedenbouwkundige visie heeft Movares onderzocht of, 
en zo ja, op welke wijze de reorganisatie van de OV-knoop een 
bijdrage kan leveren aan het herstellen van oorspronkelijke en 
het ontwikkelen van nieuwe stedelijke relaties die de Veluwse 
Poort in de stad kunnen verankeren.

4.1.4 Conclusies
De planontwikkeling voor de Spoorzone Ede heeft in haar 
geschiedenis altijd een grote focus gehad op het verminderen 
van de barrièrewerking van het spoor. Het verbeteren hiervan 
kan ook een goede bijdragen zijn voor de waardering van het 
station. 
Uit de analyses blijken echter dat er ook meer aandacht moet 
zijn voor de aankomst en verdeling van de verwachte hoeveel-
heid reizigers ten aanzien van de locatie en capaciteit van de 
perrons en de functionaliteiten op en nabij het station. Dit zal 
positief bijdragen aan het functioneren van de OV-knoop. Een 
verbeterde aansluiting op haar directe omgeving zal het sta-
tion ook meer waardering opleveren door de reiziger. Tevens 
zal een imagoverbetering een goede impuls voor het station 
als visitekaartje zijn. Het station heeft hiermee de troeven in 
de hand voor een positieve invloed op de verdere ontwikkeling 
van Veluwse Poort. 
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4.1.5 Vervoersstromen naar het station
In 2009 is er onderzoek verricht om inzicht te krijgen in de 
richting en omvang van de verschillende vervoersstromen het 
station benaderen (Onderzoek vervoersstromen station Ede-
Wageningen, Keypoint Consultancy dd 8 april 2009). Deze 
informatie dient ter onderbouwing van de optimale locatie 
voor het stationsgebouw, fietsparkeren, Park+Ride, Kiss+Ride, 
aantal en ligging van de perrontoegangen. 
Binnen de vervoersstromen van en naar het station Ede-Wage-
ningen zijn drie typen reizigers te onderscheiden, te weten: 
1. Treinreizigers (met als voor- en natransport: Park+Ride, 

Kiss+Ride, (OV-)fiets, bus of voetganger);
2. Doorgaande fietsers (die gebruik kunnen maken van de wes-

telijke (fiets)tunnel);
3. Busreizigers (die niet met de trein reizen).

De resultaten van dit onderzoek geven het volgende aan voor 
de locatie en capaciteit van de parkeer- en stallingvoorzienin-
gen:
- Park+Ride (auto): 12% van de treinreizigers komt met de 

auto naar het station, waarvan het merendeel (50-75%) 
uit het zuiden (met name Bennekom en Wageningen). De 
Park+Ride-voorzieningen in de huidige vorm (zonder betaald 
parkeren en vergunningparkeren) zijn niet toereikend. Met 
name aan de zuidkant wordt er veel in de woonwijken ge-
parkeerd (22%);

- Fietsers: het aandeel fietsers bedraagt 33%. Van de fietsers 
is 68% afkomstig vanuit de zuidkant en 32% vanaf de noord-
kant. Voor de treinreizigers die met de fiets komen, zijn er 
voldoende fietsenstallingen;

- Kiss+Ride: van de treinreizigers wordt 8% met de auto 
gebracht. 60% van de K+R-gebruikers komt uit Ede zelf. De 
verhouding herkomst noord-zuid is gelijk verdeeld;

- Busstation: de meeste busreizigers (55%) reizen via de Val-
leilijn. De Valleilijn is de enige buslijn die aan de zuidzijde 
van het treinstation halteert. De overige buslijnen stoppen 
aan de noordzijde van het treinstation.

04. ontwerpverantwoording OV-knoop

Aankomstroutes station Ede-Wageningen (Onderzoek verkeersstromen sta-
tion Ede-Wageningen, Keypoint Consultancy dd 8 april 2009)

Herkomst treinreizigers per vervoersmiddel op Ede-Wageningen (Onderzoek 
verkeersstromen station Ede-Wageningen, Keypoint Consultancy dd 8 april 
2009)

 

 A: Horapark
 B: Bennekomseweg
 C: Torooplaan
 D: Parkweg
 E: Stationsweg
 F: Ede Oost



perron spoor 1, 2 en 3perron spoor 3 perron spoor 1

zijperron spoor 1a en 1b

eiland perron, spoor 3 en 4
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4.1.6 Transfercapaciteit perrons en stijgpunten 
Het huidige station bestaat uit twee perrons. Perron 1 heeft 
een perronspoor met twee fasen (tweerichtingen treinen op 
één perron, de treinen staan dan kop-tegen-kop op het per-
ron, spoor 1a en 1b), perron 2 (spoor 3 en 4) is een eilandper-
ron. De perrontunnel bevindt zich bijna aan het westelijke 
uiteinde van de perrons. Van het station maken op dit moment 
ongeveer 18.500 in-, uit- en overstappers per dag gebruik.

Begin 2010 is een quickscan naar de perroncapaciteit ge-
maakt. Op basis van reizigersontwikkeling, waarbij geen 
rekening is gehouden met een oostelijke perrontunnel, is in 
deze quickscan station Ede-Wageningen onderzocht. Uit de 
quickscan is te concluderen dat perron 1 aan de westzijde niet 
voldoet aan de norm. Echter, het capaciteitsprobleem van het 
perron treedt in de praktijk niet op, omdat reizigers al in de 
trein plaatsnemen die op spoor 1a staat te wachten. Op per-
ron 2 ontstaat door de smalle trap en het perrongebouw een 
comfortknelpunt. Perron 2 looptnaar de oostzijde taps toe.
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4.2 Spoorse werken
Bij planontwikkeling van nieuwe stations bepaalt de sporen-
lay-out voor een belangrijk deel de mogelijkheden. Dit begint 
met een goede analyse van de dienstregeling. Na deze analyse 
wordt een Functioneel Integraal Systeemontwerp opgesteld 
(FIS), waarin alle spoorse technieken (zoals aantal wissels, 
seinplaatsing, spoorveiligheid en dergelijke) zijn opgenomen. 
Dit FIS is opgesteld als onderdeel van het FO van de OV-knoop 
en is iets verder uitgewerkt dan gebruikelijk is in deze fase om 
de risico’s beter in te kunnen schatten.

4.2.1 Huidige sporenlay-out
Het emplacement Ede-Wageningen is gelegen aan de spoorlijn 
Utrecht-Arnhem, één van de hoofdcorridors van het Neder-
landse spoorwegnet. Tevens fungeert het als begin- en eind-
punt van treindiensten op de Valleilijn. Het station heeft de 
Intercitystatus. Deze IC-treinen stoppen aan het eilandperron. 
Internationale reizigerstreinen (ICE/Int, CNL: City Night Line 
(slaaptrein)) stoppen hier niet.

Op dit moment is het spoorgebruik als volgt: 
- Sprinter Amersfoort – Ede-Wageningen (Valleilijn) op spoor 

1a (2 x per uur);
- Sprinter Ede-Wageningen – Arnhem op spoor 1b (2 x per 

uur); 
- Intercity Arnhem – Utrecht op spoor 3 (4 x per uur);
- Intercity Utrecht – Arnhem op spoor 4 (4 x per uur).
Daarnaast passeren de ICE en goederentreinen (2 x per uur) 
het station.

Op het traject Utrecht-Arnhem rijdt tussen Arnhem en Ede-
Wageningen een stoptrein, die keert langs het noordelijke 
perron. Op dit perron keert ook de Valleilijn, die rijdt op het 
traject tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Het station fun-
geert als belangrijk knooppunt van lokaal en regionaal busver-
voer, met name de Valleilijn tussen Wageningen en Ede. 

Het goederenvervoer op het traject Utrecht – Arnhem is sterk 
afgenomen met de ingebruikname van de Betuweroute. Nu 
rijden er sporadisch goederentreinen en is het traject omlei-
dingsroute in het geval dat de Betuweroute niet gebruikt kan 
worden. Goederentreinen op de spoorlijn Utrecht – Arnhem 
rijden bij voorkeur door, maar door de grote lengte van het 
dubbelsporige baanvak met weinig inhaalmogelijkheden on-
derweg zijn bij het station Ede-Wageningen twee goederen-
wachtsporen beschikbaar (één per rijrichting). Ten zuidoosten 
van het station is nog een goederenemplacement aanwezig, 
het zogenaamde HUPAC-terrein. Dit emplacement staat op 
de nominatie om gesaneerd te worden. Een definitief besluit 
volgt binnenkort.Amersfoort

Ede Wageningen

Utrecht Arnhem

schematische weergave dienstregeling huidige situatie

04. ontwerpverantwoording OV-knoop

ICE
Intercity
Sprinter

Goederen

1 x per uur in beide richtingen
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4.2.2 PHS en Deltalijn
Doelstelling van PHS voor het station Ede-Wageningen is het 
geschikt maken van het station voor de implementatie van 
de PHS-dienstregeling. Ook de ambitie voor de Deltalijn (de 
vroegere HSL-Oost) speelt een rol in dit project. Het gaat hier 
om de wens om de snelheid van de ICE op het traject Utrecht 
– grens op termijn te verhogen van 140 naar 160 km/uur.  Door 
de uitwerking van alternatieven met een doorrijsnelheid (voor 
de ICE) van zowel 140 km/uur, als 160 km/uur, is inzichtelijk 
gemaakt welke maatregelen nodig zijn (en kosten) om het 
project Spoorzone gelijk geschikt te maken voor 160 km/uur. 

Alternatief A: 
- 6 IC treinen per uur/richting Arnhem – Utrecht alle stop-

pend te Ede (deze treinen stoppen extra in Veenendaal de 
Klomp of Driebergen);

- 1 ICE (gemiddeld eens per 2 uur/richting) trein Arnhem 
– Utrecht, doorrijdend te Ede en 1 NCL (eens per dag/rich-
ting);

- 2 stoptreinen (Valleilijn) per uur/richting Ede – Amers-
foort;

- 2 sprinters per uur/richting Arnhem – Ede;

Alternatief B: 
- 6 IC treinen per uur/richting Arnhem – Utrecht alle stop-

pend te Ede;
- 1 ICE (gemiddeld eens per 2 uur/richting) trein Arnhem 

– Utrecht, doorrijdend te Ede en 1 NCL (eens per dag/rich-
ting);

- 2 stoptreinen (Valleijlijn) per uur/richting Ede – Amers-
foort;

- 2 sprinters per uur/richting Arnhem – Ede;
- 2 (of 3) sprinters per uur/richting Utrecht – Ede;

Een uitgebreide beschrijving van deze alternatieven voor de 
spoorlay-out staan beschreven in bijlage 3.

Deze upgrade kan overigens ook op een later moment plaats-
vinden (zie paragraaf 3.2.4 Toekomstvastheid Deltalijn). In 
totaal levert dit een FIS voor zes alternatieven op.

Het alternatief A1-140 (doorrijsnelheid voor ICE 140 km/uur) 
reflecteert de huidige scope van het project Spoorzone Ede. 
Uitgangspunt voor het bepalen van het taakstellend budget 
van € 110 miljoen was dat er geen spoorse werken nodig zou-
den zijn. Bij alle alternatieven zijn echter wel spoorse aanpas-
singen noodzakelijk, de omvang van de aanpassingen nemen 
bij een doorrijsnelheid van 160 km/uur fors toe.

schematische weergave dienstregeling toekomstige situatie bij alternatief B

schematische weergave dienstregeling toekomstige situatie bij alternatief A

alternatieventabel haltering
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4.2.4 Toekomstvastheid
De huidige scope is gebaseerd op een doorrijsnelheid van de 
ICE met 140 km/uur. Dit is conform de vigerende eisen van 
ProRail en de opvattingen van het ministerie van I&M. De 
provincie Gelderland heeft in haar beschikking aan het project 
Spoorzone Ede de volgende conditie opgenomen: 
“De investeringen in de spoorzone moeten zodanig zijn dat 
op termijn een hogesnelheidslijn (de Deltalijn) station Ede-
Wageningen kan passeren met een snelheid van tenminste 160 
km/uur. 
Hiermee beoogt de provincie een toekomstvaste uitvoering 
van het project en dat er in de Spoorzone Ede geen desinves-
teringen noodzakelijk zijn, als op een later moment wordt be-
sloten om de snelheid van de ICE op het betreffende baanvak 
Arnhem – Utrecht op te voeren naar 160 km/uur. 

In het (vastgestelde) Plan van Aanpak zijn voor deze fase geen 
ingrepen aangaande 160 km/uur voorzien. Ook zijn geen kos-
ten geraamd voor zaken als ingrepen aan de onderbouw van 
het spoor, verschuiving van de perrons en/ of andere groot-
schalige aanpassingen waarbij de perronranden van plaats 
veranderen. Uit het FIS blijkt dat er wel degelijk aanpassin-
gen nodig zijn. Bij 160 km/uur zal het spoor in een rechtere 
lijn door het station gelegd moeten worden, waardoor sporen 
verschuiven. 

Qua ruimtebeslag van de gehele spoorbundel is dit geen pro-
bleem. In onderstaande figuur is te zien dat aan de westzijde 
van de perrons slechts marginale ingrepen nodig zijn. De 
grootste verschuivingen zullen plaatsvinden aan de oostelijke 
zijde van het eilandperron. En vanzelfsprekend zullen dan ook 
de beveiliging en de bovenleiding aangepast moeten worden. 
De kosten voor een upgrade van 140 naar 160 km/uur variëren 
van  € 7,2 miljoen (A-alternatief) tot € 13,5 en €15,5 miljoen 
(B alternatieven) exclusief BTW. 

Uit een nadere analyse blijkt vervolgens dat de 140 km/uur-
ontwerpen al (grotendeels) toekomstvast zijn voor een snel-
heid van 160 km/uur. Bij het ontwerp van de geluidswerende 
maatregelen is al rekening gehouden met 160 km/uur. Er 
hoeven dus geen wijzigingen doorgevoerd te worden aan ge-
luidsschermen. Ten aanzien van het ontwerp van de tunnel(s) 
(SOMA/AZO, de westelijke en oostelijke perrontunnel) is er 
geen onderscheid voor de beide snelheden. 

Zoals al eerder gesteld: er is voldoende ruimte gereserveerd 
in de sporenbundel bij het 140 km/uur ontwerp. De nieuwe 
oostelijke trappartijen en liften passen ook (goed) in een voor 
160 km/uur te verschuiven eilandperron. Wel zal er in het 
(vervolg)ontwerp van de perronkap hier expliciet rekening 
meegehouden moeten worden. Dat betekent nadere aandacht 
voor de ondersteunende constructies en de zijranden van de 
perronkap. Ook is er in het (vervolg)ontwerp voor het viaduct 
tussen de Kazerneterreinen en het ENKAterrein aandacht ge-
wenst voor de mogelijke hogere ophanging (orde halve meter) 
van de bovenleiding. In beide gevallen (perronkap en viaduct) 
zijn er voldoende mogelijkheden om dit in het (vervolg)ont-
werp op te lossen en deze aanpassingen door te voeren op 
het moment dat voor het gehele traject Utrecht – Arnhem een 
upgrade naar 160 km/uur plaatsvindt.

Kortom: een ontwerp gebaseerd op een doorrijsnelheid (ICE) 
van 140 km/uur is voldoende toekomstvast. De feitelijke rea-
lisatie van een upgrade naar 160 km/uur kan plaatsvinden op 
het moment dat ook de rest van het traject Utrecht – Arnhem 
– Duitse grens opgewaardeerd wordt. 

huidige perrons 

nieuwe perrons 

perrontunnels 

stationslay-out bij voorkeursalternatief B2 140 km/h
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4.2.5 Besluitvorming ProRail
ProRail maakt voor zijn besluitvorming afwegingen op het 
gebied van onderhoudskosten, dienstregelingen en life-cycle 
kosten. Ook van belang is het programma Robuust Spoor. Met 
Robuust spoor wil ProRail het totale spoorsysteem minder 
vatbaar maken voor storingen en de dienstverlening naar ver-
voerder en reiziger verbeteren. Het omvat onder andere het 
verminderen van het aantal wissels, het toepassen van meer 
seinen en het verhogen van snelheden op emplacementen. 
Voor Ede-Wageningen leidt dit tot het verwijderen van een 
aantal wissels dat nauwelijks gebruikt wordt. Daanaast wor-
den nieuwe wissels, die in de standaarddienstregeling gebruikt 
worden, geschikt gemaakt voor 80 km/uur. Deze maatregelen 
zorgen ervoor dat het systeem en de dienstregeling robuuster 
worden.
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4.3 Transferruimtes
Wanneer een treinreiziger aankomt op het station Ede-Wage-
ningen zal hij of zij gebruik maken van de zogenaamde trans-
ferruimtes. Onder de transferruimtes vallen de perrons met 
perronkap, de perrontunnels (oost en west) inclusief (rol)trap-
pen en liften (stijgpunten) en de overkapping naar Hoogwaar-
dige Openbaar Vervoer (HOV) Valleilijn. Per onderdeel van de 
transferruimtes worden de afwegingen kort beschreven. 

De uitstraling van de nieuwe OV-knoop zal in belangrijke mate 
bepaald worden door de onderdelen die vanaf de openbare 
weg en bij benadering van het station het best zichtbaar zijn. 
De stationsfuncties van de oostelijke perrontunnel bevinden 
zich aan de hoofdloopstroom van en naar het busstation. 
Ze zijn qua volume relatief bescheiden en leveren daarmee 
slechts een beperkte bijdrage aan de herkenbaarheid van het 
station. Een eventueel parkeergebouw en overkappingen op 
perronniveau zijn door omvang en/of vormgeving veel mani-
fester aanwezig. Voor de perronkappen leidt dit tot een af-
weging om de functionaliteit aan te vullen met een landmark-
functie.

4.3.1 Perrons
De ligging van de perrons wordt bepaald door de sporen lay-
out. Deze sporen lay-out wordt beschreven in paragraaf 4.2 
Spoorse werken. De ontwerpverkenningen van perrons en 
stijgpunten leiden niet tot alternatieven die zodanig onder-
scheidend zijn dat er principiële keuzes zouden voorliggen. 
Voor de perrons worden minimale breedtes aangehouden van 
10,80 meter voor het eilandperron (zo mogelijk te verbreden 
tot 12,80 meter) en van zes meter voor de zijperrons. Het 
is mogelijk de perrons zodanig te situeren dat een volledige 
kopontsluiting mogelijk wordt. De stijgpunten zijn alle 2,40 
meter vrij gehouden van de perronkanten om flexibiliteit naar 
de toekomst te waarborgen, een veilige aanlanding te bieden 
op perronniveau en om inspectiepaden bereikbaar te houden 
vanaf het perron. De vorm van de trappen naar de zijperrons 
kan zich voegen naar de directe omgeving.

Aan de westzijde van de perrons worden alleen vaste trap-
pen toegepast en aan de oostelijke opgang trappen, liften en 
op- en neergaande roltrappen. Een lift naar het eilandperron 
wordt echter niet onmogelijk gemaakt. Bij de hoeveelheid 
in- uit- en overstappers op het station Ede-Wageningen is het 
voldoende om maar aan één zijde van het perron roltrappen 
en liften te situeren. 
Door het gebruik van vides kan relatief veel daglicht in de tun-
nel toetreden. Deze vides worden wel gedeeltelijk overdekt 
door de perronkappen om in het ontvangstdomein, het deel 
van de tunnel waar de treinreiziger zich van en naar het per-
ron begeeft, voldoende beschutting te bieden. 
Ook aan de oostzijde kan de vormgeving van trappen naar 
de zijperrons zich voegen naar de omgeving. In het schets-
ontwerp is de zuidelijke lift gesitueerd bij de Kiss+Ride. De 
noordelijke lift ligt juist meer naast de Parklaan, als baken en 
herkenningspunt van de stationsentree.

perronkapvarianten

04. ontwerpverantwoording OV-knoop
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4.3.2 Perronkappen
Het is voor het station niet voor de hand liggend om een inte-
grale sporenkap te realiseren. Een sporenkap zou meer opper-
vlak spoor dan perronoppervlak overkluizen. Daarnaast zouden 
de kosten van een sporenkap erg hoog kunnen worden. Er is 
daarom gekozen voor uitwerking van perronkappen. De vari-
anten die ter afweging overbleven waren neutrale perronkap-
pen, vergelijkbaar met de kappen zoals die op Utrecht Cen-
traal Station worden gerealiseerd, en perronkappen die meer 
inspeelden op de locatie en het thema Veluwe. In de afweging 
blijkt dat het verbindende karkater van een kap zoals in het 
FO het stationscomplex tot een herkenbaar ensemble kan 
smeden, terwijl relatief neutrale perronkappen zich nauwe-
lijks laten vervormen om ook halfuncties en overkapping naar 
ander onderdelen van de OV-knoop vorm te geven. 

4.3.3 Conclusies
Geconcludeerd is dat de kosten van beide alternatieven onge-
veer vergelijkbaar zijn. Er wordt gekozen voor locatiespeci-
fieke perronkappen in combinatie met een overkapping naar 
de HOV Valleilijn op het bus+ taxiplein.

indicatieve weergave reizigersstromen per entree mogelijke materialisering perronkap met natuurlijke (groene) materialen
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4.3.4 Oostelijke perrontunnel
Aan de oostkant van het bestaande station zal een nieuwe 
perrontunnel worden gecreëerd naast de bestaande Alberts-
tunnel. De oostelijke perrontunnel verbindt het bus+ taxiplein 
aan de zuidzijde met het Frisopark aan de noordzijde en geeft 
toegang tot de perrons. Daarnaast vormt de oostelijke per-
rontunnel ook een verbinding tussen de nieuwe woonwijken op 
ENKA en kazerneterreinen. 

In het Masterplan van 2008 werd gedacht aan een verbreding 
van de Albertstunnel, zodat een volledig open structuur zou 
ontstaan. De constructie van de Albertstunnel laat deze op-
tie echter niet toe. Voor de breedte van de tunnel zou dat 
betekenen dat een volledig nieuwe brede tunnel zou moeten 
worden gemaakt. Een dergelijke volledig open tunnel geeft 
aanzienlijke problemen met verkeerslawaai en fijnstof, ver-
oorzaakt door het autoverkeer dat er gebruik van maakt. 
Aansluiten op de zijwanden wordt bemoeilijkt vanwege de 
hoogte van het naastgelegen fietspad en de daaronder gelegen 
drukleiding voor drinkwater. Er is daarom gekozen om de per-
rontunnel los van de Albertstunnel te leggen. 

De gewenste open structuur komt beter tot zijn recht wan-
neer de perrontunnel kolomvrij is. Dit geldt ook voor de soci-
ale veiligheid in een tunnel. Ingenieursbureau Arcadis heeft in 
een quickscan drie varianten onderzocht. De Variant 45 meter 
evenwijdig en de Variant 50 meter taps toelopend kunnen niet 
kolomvrij worden uitgevoerd. Voor beide varianten geldt dat 
er twee kolomrijen benodigd zijn.De Variant 25 meter kan 
kolomvrij worden uitgevoerd, maar daardoor neemt de dikte 
van het dak toe. Dit leidt tot een lagere tunnelhoogte hetgeen 
visueel minder aantrekkelijk is. 

De OV-knoop is aansluitend integraal ontworpen op het niveau 
van schetsontwerp door ingenieursbureau Movares. Hierin zijn 
de varianten Variant 25 meter en Variant 45 meter opgeno-
men. Movares geeft in haar uitwerking aan dat, in tegenstel-
ling tot de westelijke perrontunnel (zie paragraaf 4.3.6 Wes-
telijke perrontunnel), de perrontunnel aan de oostzijde zich 
zal manifesteren als een tunnel. De breedtemaat is ingegeven 

afweging breedte oostelijke perrontunnel referentie perrontunnel 21 meter (Station Arnhem) referentie perrontunnel 21 meter (Station Arnhem)

door een maximale kolomvrije overspanning toe te passen. Uit 
het FO blijkt, in tegenstelling tot de quickscan, dat 20 me-
ter de maximale kolomvrije overspanning is. Voor een goede 
transferafwikkeling kan worden volstaan met een tunnel van 
10 meter. Echter vanwege de beoogde hoge ruimtelijke kwali-
teit blijft een breedte van 20 meter wenselijk.

4.3.5 Conclusies
De onderzochte 45 meter brede variant heeft met de geactua-
liseerde randvoorwaarden geen ratio meer, maar is nog wel op 
hoofdlijnen geraamd. Het kostenverschil tussen de 45 meter 
brede en de 20 meter brede variant bedraagt € 5 miljoen. Om 
de gewenste visuele verbinding tussen het ENKAterrein en de 
voormalige Prins Maurits Zuid Kazerne te maken, wordt geko-
zen voor de maximaal kolomvrije variant. Deze variant is 20 
meter breed, en heeft een tunnelhoogte van 4.20 meter. Qua 
breedte is deze tunnel vergelijkbaar met de nieuwe perron-
tunnel op station Arnhem.

04. ontwerpverantwoording OV-knoop



onderzoek breedte oostelijke perrontunnel (Arcadis) 
variant 3: 50 tot 57 meter breed (taps toelopend), 4.2 meter hoog, met 
dubbele kolommenrij

onderzoek breedte oostelijke perrontunnel(Arcadis) 
variant 1: 25 meter breed, 4.2 meter hoog, met enkele kolommenrij

onderzoek breedte oostelijke perrontunnel (Arcadis) 
variant 2: 45 meter breed,3.5 meter hoog, met dubbele kolommenrij
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dwarsdoorsnede westelijke perrontunnel (Arcadis)

langsdoorsnede westelijke perrontunnel (Arcadis)

inpassing westelijke perrontunnel (Arcadis)

4.3.6 Westelijke perrontunnel
In het huidige station bevindt zich een smalle perrontunnel. 
Deze tunnel is op dit moment alleen toegankelijk voor voet-
gangers. In de nieuwe situatie krijgt de westelijke perrontun-
nel naast de functie van stationstoegang ook een functie voor 
doorgaand langzaam verkeer.

Ingenieursbureau Arcadis heeft voor de westelijke perrontun-
nel twee varianten onderzocht:
- bestaande tunnel uitbreiden;
- nieuwe tunnel.

Uit de quickscan bleek dat het aanpassen van de bestaande 
tunnel tot een tunnel met fietsroute niet realistisch lijkt. Het 
beoogde fietspad, schrikstroken en reizigertransfergebied zijn 
niet in te passen in de breedte van de bestaande tunnel (4,95 
meter). Hiermee vervalt op voorhand al de mogelijkheid om 
de bestaande tunnel te handhaven. 
Het uitbreiden van de bestaande tunnel kan door een beton-
nen C-vorm tegen de bestaande tunnel aan te bouwen. Het 
aangebouwde deel (breedte vijf meter) is dan bedoeld als 
fietsverbinding en de bestaande tunnel wordt gebruikt als 
voetganger- en transfertunnel. De voorgestelde constructie is 
echter complex, de tunnels zullen gescheiden uitgevoerd moe-
ten worden, wat de sociale veiligheid niet ten goede komt. 

Volledige vervanging van de bestaande perrontunnel door een 
nieuwe perrontunnel, met voldoende ruime dimensies in hoog-
te en breedte, heeft de voorkeur. Hierin zijn alle verkeerstro-
men in één bredere tunnel aan te leggen. Deze breedte geeft 
beter overzicht over de hele tunnel. Dit, en het combineren 
van verkeersstromen, maakt deze tunnel ook sociaal veiliger. 
Tevens biedt deze voldoende ruimte om in de toekomst de 
aanleg van OVCP te faciliteren, zonder dat de niet-reizigers-
stromen daar last van hebben.

De perrons lopen aan de westzijde niet over de tunnel door. 
Door het gebruik van vides kan daarom relatief veel daglicht 
in de tunnel toetreden. Deze vides worden wel gedeeltelijk 
overdekt door de perronkappen om in het ontvangstdomein, 
het deel van de tunnel waar de treinreiziger zich van en naar 
het perron begeeft, voldoende beschutting te bieden. 
De langzaam verkeerroute maakt een knik in de perrontunnel 
waardoor een overzichtelijke fietsroute ontstaat. Ook maakt 
deze knik het mogelijk om aan de noordzijde voldoende ruim-
te vrij te houden om De Witte Hinde een goede toegang te 
blijven garanderen.

04. ontwerpverantwoording OV-knoop
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onderzoek positie interwijkverbinding in westelijke perrontunnel (Movares) onderzoek positie interwijkverbinding in westelijke perrontunnel (Movares)
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4.4 Functies en services
De OV-knoop kent, naast de transferruimtes en de spoorse 
werken, diverse functies waar de reiziger gebruik van kan 
maken. Onder deze functies in de OV-knoop vallen het bus- en 
taxiplein, de Park+Ride, de Kiss+Ride, de fietsenstalling en de 
(commerciële) stationsvoorzieningen. Per functie worden de 
afwegingen uit het ontwerpproces kort beschreven.

funtieverdeling stationsgebied

04. ontwerpverantwoording OV-knoop
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schets OV knoop uit Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (Movares)

K+R

fietsenstalling

bus- en taxiplein

westelijke 
perrontunnel 

oostelijke 
perrontunnel perrons  perronkappen

K+R

P+R
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4.4.1 Bus- en taxiplein
Het huidige busplein is gesitueerd aan de noordwestzijde van 
het station. De vervoersanalyse onderbouwt de ratio van de 
verhuizing van het busstation van de noordwestzijde van de 
OV-knoop naar het zuidoostelijk kwadrant. Verkeerskundig is 
uitgezocht dat het knooppunt Parklaan–Badweg–Emmalaan zo 
kan worden ingericht dat het busstation goed valt te bedie-
nen. Wel is als voorwaarde meegenomen dat er voor het kruis-
punt voldoende opstelruimte is. 

Het programma voor het bus- en taxiplein voorziet in 11 lijnen 
die het nieuwe busplein zullen aandoen: 
-  vijf stadslijnen; 
-  zes streeklijnen; 
-  drie scholierenlijnen op basis van 2 ritten per dag).

Het programma voor het bus+ taxiplein voorziet in voldoende 
halteplaatsen om aan de huidige en toekomstige vraag te vol-
doen. Het gaat om vijf stadslijnen, zes streeklijnen en 3 scho-
lierenlijnen. Het gaat voor de Valleilijn om gelede bussen met 
een lengte van achttien meter. Voor de andere lijnen gaat het 
om bussen van acht en twaalf meter. 
Op basis van deze gegevens is een busstation ontworpen dat 
flexibel is naar de toekomst in termen van capaciteit en kwa-
liteit: op de korte termijn halteren er twee bussen achter 
elkaar per busperron, op de langere termijn één tegelijk. Het 
plein biedt door zijn afmetingen de mogelijkheid om meer 
buslijnen te bedienen mocht daar in de toekomst behoefte 
voor zijn. Voor informatie aan de reiziger komt op het bus-
station een duidelijk zichtbaar Digitaal Reizigers Informatie 
Systeem (DRIS). De taxistandplaatsen zijn opgenomen in het 
westelijk deel van het plein. Treinvervangend vervoer en buf-
ferruimte wordt voorgesteld langs de zuidzijde van het plein.
In de verkenningen voor het schetsontwerp hebben zich geen 
nieuwe alternatieven voor de positie van het busplein aange-
diend. 

Voor de lay-out zijn wel meerdere varianten onderzocht. De 
belangrijkste keuze is om onderscheid te maken tussen de 
bediening van de Valleilijn (lijn 88) en de andere bussen, inge-
geven door het feit dat de Valleilijn ongeveer de helft van het 
aantal busreizigers bedient. Varianten met een aparte uitstap-
halte voor de Valleilijn hebben daarom de voorkeur. Wanneer 
de bus direct aan het trottoir geparkeerd kan worden kunnen 
reiziger conflictvrij in- en uitstappen. Wanneer de uitstaphalte 
op enige afstand van de onderdoorgang is gesitueerd wordt 
het zicht op de andere bussen niet geblokkeerd, wegrijdende 
bussen niet gehinderd en commerciële functies in de plint van 
het parkeergebouw zijn meer levensvatbaar. Omgekeerd zor-
gen deze functies voor een sociaal veilige plek. Door de bus-
sen diagonaal te laten halteren ontstaat er duidelijk zicht voor 
de reiziger vanuit de oostelijke perrontunnel op de kop van de 
bussen.

Voor de hoogteligging van het plein zijn er twee varianten 
denkbaar: hogere en lagere ligging. 
De lagere ligging volgt uit de Aanpak Spoorzone in het kader 
van het Masterplan Ede-Oost, hier liggen het busplein en de 
perrontunnel zich op hetzelfde maaiveldniveau, even hoog als 
het vloerpeil van de oostelijke perrontunnel. 
In het FO komt de hoogteligging van het bus+ taxiplein over-
een met die van het naastgelegen fietspad van de Parklaan 
door de Albertstunnel. Dit is maximaal een meter hoger dan 
het vloerpeil in de oostelijke perrontunnel. Dit maakt de 
constructie van het plein eenvoudiger, omdat er geen reke-
ning gehouden hoeft te worden met het effect van een hogere 
grondwaterstand. Belangrijk voordeel van een iets hogere 
ligging is het beperkt houden van het hoogteverschil met het 
ENKAterrein. 

04. ontwerpverantwoording OV-knoop
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referentie bussation (Amersfoort)

referentie bussation (Nijmegen)

referentie bussation (Apeldoorn)

referentie bussation (Den Bosch)
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4.4.2 Park+Ride
De omvang van de Park+Ride bedraagt 750 parkeerplaatsen. 
Dit aanzienlijke aantal plaatsen wordt veroorzaakt door de 
regionale betekenis van het station Ede-Wageningen. 

Het ruimtebeslag van het parkeren is fors, afhankelijk van 
het precieze aantal te realiseren plaatsen circa 12.000 – 
18.000m2. Dat zijn vier voetbalvelden. Op zich is er ruimte 
nabij het station om de maaiveldoplossing mogelijk te ma-
ken, maar de uitstraling op de omgeving, het beheer van zo’n 
parkeerveld en de sociale veiligheid vragen om een enorm 
ruimtebeslag dat ten koste gaat van de gewenste stedelijke 
uitstraling van de OV-knoop. 
Ter indicatie: een parkeerveld met twee rijbanen is circa 
zestien meter diep en wordt dan dus ongeveer een kilometer 
lang! Het geeft dus aanzienlijke loopafstanden welke daarmee 
ook niet meer voldoen aan de norm van ProRail en NS. Een 
parkeerveld met vier rijbanen, 32 meter diep wordt dus on-
geveer 500 meter lang, waarmee complete bouwblokken niet 
meer mogelijk zijn. 750 parkeerplaatsen zijn wel op één in- en 
uitgang af te handelen, maar niet meer bij een lengte van 500 
meter.

4.4.4 Kiss+Ride
Er is zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde een behoef-
te aan Kiss+Ride plekken. De Kiss+Ride aan de noordzijde blijft 
nagenoeg op de dezelfde locatie gehandhaafd als nu, op korte 
loopafstand van de noordwest entree, eventueel met enige 
aanpassingen in verhouding en hoeveelheid.

Voor de Kiss+Ride aan de zuidzijde zijn meerdere varianten 
bekeken. Een belangrijk gegeven is dat het verkeerskundig 
ongewenst is om oost- en westzijde van de Klinkenbergerweg 
over het Albertsviaduct heen verbonden te houden voor gemo-
toriseerd verkeer, zoals in de huidige situatie. Aan de zuid-
westzijde, nabij de Kop van de Parkweg, is te weinig ruimte. 
Dit betekent dat de voorziening moet worden aangeboden aan 
de zuidoostzijde. 

Daar zijn twee varianten mogelijk: 
- ten westen van de nieuwe oostelijke perrontunnel, boven 

het buiten gebruik rakende deel van het Albertsviaduct; 
- ten oosten van de oostelijke perrontunnel, achter het 

Park+Ride parkeergebouw. 

Een gebouwde voorziening komt dus tegemoet aan de belang-
rijkste problemen van het parkeren op maaiveld. Een duide-
lijke entree volstaat, het ruimtebeslag kan met de hoogte 
worden afgestemd, er kunnen andere functies dan parkeren 
worden ingevoegd aan het bus- en taxiplein (zoals stationspro-
gramma) met als gevolg een meer stedelijke uitstraling. 
Belangrijkste positieve effect is dat een gebouwde voorziening 
in zijn vormgeving een landmark van de nieuwe stationsont-
wikkeling kan zijn. Met de juiste architectonische uitwerking 
wordt de het Park+Ride parkeergebouw een kansrijk, karak-
teristiek (duurzaam) symbool (gebouw). De kosten van de 
gebouwde parkeervoorziening dienen dan ook gewogen te 
worden in de context van de integrale baten op de schaal van 
het gehele project Spoorzone. Dan scoort de gebouwde voor-
ziening op alle fronten het beste. 

4.4.3 Conclusie
Er wordt gekozen voor een Park+Ride parkeergebouw met 750 
parkeerplaatsen. Dit gebouw krijgt een duurzame uitwerking.

Kiss+Ride noordzijde station Ede Wageningen Kiss+Ride zuidzijde station Ede Wageningen

04. ontwerpverantwoording OV-knoop



77

Het nadeel van de variant op het Albertsviaduct is dat auto’s 
vrij ver moeten doorrijden en dat een weg langs het spoor (om 
de Kiss+Ride vanaf het ENKAterrein bereikbaar te maken) de 
perrontunnel onnodig verlengt. Ook is een Kiss+Ride boven het 
Albertsviaduct ruimtelijk lastig in te passen naast het fiets-
pad.
De variant ten oosten van de perrontunnel kent een voorrijd-
lus die vanaf de oostzijde insteekt, gecombineerd met de toe-
gangsweg naar het Park+Ride parkeergebouw. Het gebouw kan 
met een markante vormgeving fysiek ruimte maken voor de 
Kiss+Ride functie. De Kiss+Ride is op perronniveau gesitueerd. 
Reizigers die van het zuidelijk zijperron gebruik willen maken 
kunnen op gelijk niveau overstappen. De overige reizigers 
gaan met trap of lift naar de lager gelegen perrontunnel. 

4.4.5 Conclusie
Er wordt gekozen om de Kiss+Ride aan de zuidzijde te integre-
ren met het Park+Ride parkeergebouw.

referentie duurzaam kantoorgebouw (NIOO Wageningen)

referentie parkeergarage met groene gevel (Nieuwegein)afmetingsverschil tussen 750 Park+Ride plekken gebouwd (rood) of op maaiveld (geel)
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4.4.6 Fietsenstalling
Voorafgaand aan de opstelling van het schetsontwerp waren 
de varianten voor de inpassing van een rijwielstalling al uitge-
breid verkend. De keuze van de fietsenstalling op de zuidwes-
telijke positie is logisch: aan de voet van de nieuwe doorgaan-
de noord-zuid fietsroute en op het kruispunt van belangrijke 
fietsroutes oost-west en noord-zuid. Bovendien komt 70% van 
de fietsers uit het zuiden en die kunnen zo prima worden be-
diend.

De gemeente heeft eerder de voorkeur uitgesproken voor een 
gebouwde voorziening, zo mogelijk als beheerde gratis stal-
ling. Dit model heeft een kostenplaatje van €300.000-€500.000 
per jaar. Daarom is variant ontwikkeld volgens het meer tradi-
tionele model: een combinatie van een betaalde stalling met 
een gratis stalling. Een betaalde stalling is realistisch als er 
kwaliteitsverschil is tussen het betaald en gratis stallen. Het 

belangrijkste verschil is de mate van beschutting tegen weer-
sinvloeden. Daarnaast zijn er bij betaald parkeermogelijkhe-
den voor extra service, zoals speciale plekken voor scooters en 
grotere fietsen of een vaste stallingsplek. 

Voor de gevels dient gedacht te worden aan half open, trans-
parante gevels die bijdragen aan het gevoel van sociale veilig-
heid en overzichtelijkheid.

Overwogen is om de bestaande noordelijke bewaakte stalling 
in functie te houden. Deze zou kunnen worden uitgevoerd met  
een geautomatiseerde toegangscontrole en cameratoezicht 
vanuit de bemenste stalling aan de zuidzijde. Echter: deze 
stalling is te moeilijk bereikbaar na aanleg van de westelijke 
perrontunnel en valt daarmee af. Wellicht is het meer voor 
de hand liggend om aan de noordzijde een onbewaakte faci-
liteit aan te bieden in het openbaar gebied. Deze behoefte 

wordt ook ingegeven door het feit dat de Valleilijn (trein) en 
de stoptrein naar Arnhem zowel vertrekken als aankomen op 
het noordelijk kantperron. Dat maakt voor vaste gebruikers – 
zeker zij die vanuit het noorden komen –de verleiding groot 
om de fiets aan de noordzijde te laten. De capaciteit van 
zo’n noordelijke onbewaakte stalling dient nader bepaald te 
worden. Vermoedelijk zijn circa 150 plaatsen gewenst. Deze 
noordelijke stalling zal wel onbewaakt en onbeschut zijn. De 
bereikbaarheid is goed te organiseren vanaf de noordelijke 
Kiss+Ride.

4.4.7 Conclusie
De keuze voor de fietsenstalling is een gebouwde stalling 
waarin het mogelijk is een combinatie te maken van bewaakt 
en betaald stallen en gratis onbewaakt stallen.

referentie fietsenstalling in twee etages, bewaakt betaald en onbewaakt 
gratis (Meppel)

referentie fietsenstalling verdiept, bewaakt gratis (Zutphen) referentie fietsenstalling verdiept, bewaakt betaald en onbewaakt gratis 
(Groningen)
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mogelijke lokaties fietsenstallinganalyse mogelijk hergebruik en ontsluiting huidge bewaakte fietsenstalling 
noordzijde
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05. ONTWERPVERANTWOORDING 
WESTELIJKE SPOORZONE

5.0 Inleiding
In de westelijke Spoorzone bevinden zich twee gelijkvloerse 
spoorwegovergangen en op meerdere locaties zijn er woningen 
die geluidssanering behoeven.

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke keuzemogelijkheden er 
zijn ten aanzien van de vervanging van de gelijkvloerse krui-
singen Hakselseweg en Kerkweg en beschrijft de maatregelen 
voor geluidssanering. De geluidssanering vervult een bijzonde-
re rol in deze keuzenota aangezien het saneringsprogramma al 
in de inspraak is geweest. Dit is gedaan vanwege de wijziging 
van de wetgeving op gebied van geluidhinder per begin 2012.
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5.1 Participatietraject
De gemeenteraad heeft op 11 november 2010 ingestemd met 
het verlaten van de partiële spoorverdieping bij verdere uit-
werking van de plannen voor het project Spoorzone. Bij de 
discussie over dit besluit werd ook duidelijk dat er maatschap-
pelijke bezwaren waren tegen de beoogde tunnel voor lang-
zaamverkeer en hulpdiensten (zoals, vanuit het Masterplan, 
opgenomen in de scope). De wens werd geuit om de mogelijk-
heden voor autoverkeer te onderzoeken. Daarom is het pro-
jectteam gevraagd om de positie en toegankelijkheid van één 
of meerdere tunnel(s) voor auto’s in overleg met betrokkenen 
nader te onderzoeken. Hiertoe is een participatietraject op-
gezet. De participatie heeft plaatsgevonden op het niveau van 
raadplegen, meeontwerpen en adviseren. 

In totaal hebben er vijf bijeenkomsten plaatsgevonden van het 
projectteam met vertegenwoordigers van in totaal zeventien 
belangenorganisaties. In onderstaand kaartje staat de dekking 
van de vertegenwoordigde belangenorganisaties in de weste-
lijke Spoorzone:

In hoofdlijnen zag de opzet van de avonden er als volgend uit:
- Avond 1: samen tunnelvarianten en opties voor geluids-

maatregelen inventariseren;
- Avond 2: uitgewerkte varianten doorspreken en verbeteren;
- Avond 3: toelichting geluidswerende maatregelen;
- Avond 4: toelichting verkeerseffecten op basis van het ver-

keersonderzoek;
- Avond 5: presentatie van het eigen oordeel door de belan-

genorganisaties.

Het participatietraject is eind april 2011 afgerond met een 
gezamenlijke persconferentie. Het verslag van het participa-
tietraject is te vinden op de website van het project (www.
veluwsepoort.nu/spoorzone) 

Het participatietraject heeft verschillende tunnelopties opge-
leverd. Deze staan beschreven in paragraaf 5.4 tunnelvarian-
ten participatietraject.

impressie participatieavondimpressie participatieavond

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone
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5.2 Geluidssanering
In de westelijke Spoorzone bevinden zich woningen, die ten 
tijde van de invoering van geluidsnormen voor railverkeer in 
de Wet geluidhinder (1 juli 1987), een geluidsbelasting van 65 
tot 71 dB(A) ondervonden. Deze woningen zijn destijds door 
de gemeente Ede aangemeld bij het ministerie van IenM (voor-
heen VROM), met als doel in de nabije toekomst gesaneerd 
te gaan worden. De woningen zijn opgenomen op de zoge-
naamde “Raillijst”. In totaal gaat het hier om 248 gemelde 
saneringswoningen, waarvan 144 woningen aan de noordzijde 
van het spoor, 79 woningen aan de zuidzijde van het spoor en 
37 woningen ter hoogte van de Kop van de Parkweg (zie figuur 
ligging saneringswoningen bladzijde 84).

Bij de start van het participatietraject zijn de navolgende uit-
gangspunten gehanteerd:
- Geluidsreductie door een geluidsscherm van één meter 

hoogte en raildempers tot een niveau van 60dB;
- Vormgevingsbeeld: aan de noord- en zuidkant gebruik van 

hetzelfde type geluidsscherm;
- Keuze uit vier typen geluidswerende maatregelen: cassette-

schermen, schanskorven, beton en aarden wal;
- De geluidwerende constructies dienen bestendig te zijn 

tegen vandalisme, goed te onderhouden en duurzaam.

maatregelen uit kunnen spreken. De voorkeur gaat uit naar 
het achterwege laten van geluidsschermen of -wallen langs 
de (Verlengde) Blokkenweg en de Ernst Casimirlaan. Langs de 
Noorder Parallelweg en de Jagermeester wenst men wel scher-
men (geen geluidswallen). 
Deze wensen zijn te realiseren door uit te gaan van een sa-
neringswaarde voor geluid van 63 dB. Het college van BenW 
heeft deze waarde na inspraak vastgesteld. Deze waarde kan 
gerealiseerd worden door gebruik van raildempers op het ge-
hele traject in het studiegebied en de aanleg van een scherm 
van een meter hoogte langs de Noorder Parallelweg en de 
Jagermeester.
Om aan de wensen vanuit het participatietraject te voldoen 
worden zijn in het saneringsprogramma de volgende maatre-
gelen voorgesteld:
- het aanbrengen van raildempers
- het plaatsen van geluidsschermen

Om gelijktijdig met de nieuwe ontwikkelingen in de Spoor-
zone ook de bestaande saneringssituaties op te lossen voor de 
(gemelde) saneringswoningen ten westen van het station Ede 
– Wageningen, is er een saneringsprogramma opgesteld. Het 
doel hiervan is het formeel afhandelen van de saneringssitua-
ties binnen de westelijke Spoorzone van de gemeente Ede. Dit 
houdt concreet in dat in het saneringsprogramma staat be-
schreven welke maatregelen er geplaatst/aangebracht worden 
en of er hogere waarden er vastgesteld moeten worden in het 
kader van de sanering.

5.2.1 Geluidsmaatregelen
Op verzoek van de belangenorganisaties zijn de direct aanwo-
nenden uitgenodigd voor informatieavond over mogelijke ge-
luidsmaatregelen. Aanwezigen zijn in de gelegenheid geweest 
vragen te stellen en te spreken met leden van het project-
team. In de laatste bijeenkomst van het participatietraject 
hebben de vertegenwoordigers ook hun voorkeur voor geluids-

voorbeeld van raildempers voorbeeld van cassette- geluidsscherm
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Raildempers
Een raildemper is een middel om het geluid van treinpassa-
ges te beperken. De dempers worden aan de rails geklemd of 
gelijmd, waardoor deze minder hard trillen als er een trein 
overheen rijdt. Het plaatsen van raildempers geeft een ge-
luidsreductie van 3dB. De raildempers worden geplaatst op de 
volgende locatie: rails 73.530 km tot en met 75.450 km. De 
dempers worden geplaatst op beide sporen.

Geluidsschermen
Als aanvulling op het plaatsen van raildempers, zullen er op 
diverse locaties geluidschermen geplaatst worden, bij voor-
keur cassetteschermen. Door de plaatsing van dit type scherm 
kan de bestaande bossage zoveel mogelijk bespaard worden. 
Begroeiing ervan gaat bekladding met graffiti tegen. 
In onderstaande tabel is af te lezen waar de schermen worden 
geplaatst.

Gecombineerd geven de maatregelen het beeld zoals te zien is 
in figuur ligging geluidsmaatregelen (bladzijde 85):

Een nadere toelichting op de geluidsmaatregelen is te lezen in 
het Saneringsprogramma op de website van het project (www.
veluwsepoort.nu/spoorzone).
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tabel ligging en soort geluidsmaatregel

Km begin Km eind Hoogte 

(m+ BS)*

Lengte Zijde spoor en 

uitvoeringsvorm

Locate

73.420 74.100 1.0 680 m Rechts, absorberend Noorder Parallelweg / 

Jagermeester

74.940 75.065 1.5 125 m Links, absorberend

Kop van de Parkweg

75.065 75.130 2.0 65 m Links, absorberend

75.130 75.400 3.0 270 m Links, absorberend

75.400 75.430 2.0 30 m Links, absorberend

75.430 75.450 1.0 20 m Links, absorberend

* Hoogte gedefnieerd ten opzichte van bovenkant spoor (BS)

noord

zuid
zuid
zuid
zuid
zuid
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de te vervangen spoorwegovergang Hakselseweg, met zicht op SOMA- terrein

5.3 Inleiding participatie tunnelvarianten 
Op basis van de vraagstelling van de gemeenteraad op 11 
november 2010  is een participatietraject gestart. Daarbij zijn 
voor de tunnel(s) de volgende randvoorwaarden en uitgangs-
punten gehanteerd:
-  geen sloop van bestaande bebouwing;
- aanrijroute brandweer van noord naar zuid richting Fries-

land Foods handhaven;
- een autoverbinding voor een snelheid van maximaal 30 km/

uur;
- geen vrachtverkeer door de autotunnel;
- ontwerpeisen tunnels volgens ProRail; 
- wegprofielen volgens voorschriften gemeente Ede;
- goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking;
- bestaande verkeersknooppunten Blokkenweg met Kerkweg 

en Verlengde Blokkenweg met Maanderbuurtweg handha-
ven;

- ruimtebeslag doorsnijding SOMA en AZO zoveel mogelijk 
beperken;

- bereikbaarheid bedrijven en woningen zo goed mogelijk 
waarborgen;

- tunnel zo haaks mogelijk onder spoor;
- sociaal veilige omgeving creëren.

Het participatietraject heeft vijf varianten opgeleverd, aan-
gevuld met de oorspronkelijke variant maakt dat zes varianten 
(zie bladzijde 90 en 91). Deze zes varianten zijn getoetst op 
de volgende criteria: 
- locatie; 
- inpasbaarheid; 
- veiligheid;
- bereikbaarheid;
- budget. 

Aanvullend is een zoekgebied bepaald waarbinnen deze tun-
nels moeten komen te liggen (kaart bladzijde 87). Naast het 
zoekgebied is een invloedsgebied bepaald, waar mogelijk 
aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, afhankelijk van 
de te kiezen tunnelvariant.
Dit leidde tot drie haalbare varianten. De belangenverenigin-
gen hebben aan het eind van het part traject ook hun voor-
keur aangegeven. 

Deze zijn daarna verder geanalyseerd op verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid waarin ook het huidige verkeers- en vervoers-
beleid tegen het licht is gehouden. Daarnaast is nader onder-
zoek over herkomst bestemming van fietsers en autoverkeer 
dat gebruik maakt van de twee spoorwegovergangen. Aanvul-
lend is gekeken naar de verkeersveiligheid in het gebied en de 
mogelijke omrijdbewegingen.
Vervolgens is gekeken naar de verkeerkundige inpasbaarheid. 
Dit leidde tot een vierde variant, welke ook de mogelijkheid 
bood voor een wijk-wijkverbinding voor autoverkeer. Van deze 
vier varianten zijn de noodzakelijke verkeersmaatregelen in 
de omliggende wijken bekeken. Dit leidde tot een voorkeurs-
variant waarin ook een politiek maatschappelijke afweging 
een belangrijke rol heeft gespeeld.
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zoekgebied en invloedsgebied maatregelen ondertunneling westelijke spoorzone

zoekgebied

invloedsgebied
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Kenmerk Aanwezig

Snelheid 30 km/u

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee

Toegankelijk voor auto’s Ja

Toegankelijk voor fetsers Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja

Toegankelijk voor nood- en hulpdiensten Ja

variant 2 
Combitunnel Hakselseweg
Een van de redenen om een participatietraject op te starten 
was het onderzoeken van de wens en mogelijkheden voor 
autoverkeer. Een van de resultaten van deze zoektocht is de 
combitunnel Hakselseweg. De combitunnel Hakselseweg heeft 
de volgende kenmerken: 

Kenmerk Aanwezig  

Hakselseweg

Aanwezig

Kerkweg

Snelheid 30 km/u n.v.t.

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee Nee

Toegankelijk voor auto’s Ja Nee

Toegankelijk voor fetsers Ja Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja Ja

Toegankelijk voor nood- hulpdiensten Ja Nee

variant 3 
Combitunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel 
Kerkweg
Deze variant combineert de combitunnel Hakselseweg met een 
aparte fietstunnel ter hoogte van de Kerkweg. De tunnels heb-
ben de volgende kenmerken:

5.4 tunnelvarianten participatietraject

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

Kenmerk Aanwezig

Snelheid n.v.t.

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee

Toegankelijk voor auto’s Nee

Toegankelijk voor fetsers Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja

Toegankelijk voor nood- en hulpdiensten Ja

variant 1 
Oorspronkelijke variant
Uitgangspunt voor een noord-zuidverbinding bij het behoud 
van het spoor op de huidige hoogteligging is een tunnel voor 
langzaam verkeer. Deze tunnelvariant is in de huidige scope 
opgenomen. De oorspronkelijk variant heeft de volgende ken-
merken: 



 Kenmerk Aanwezig  

tunnel 1

Aanwezig

tunnel 2

Snelheid 30 km/u 30 km/u

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee Nee

Toegankelijk voor auto’s Ja Ja

Toegankelijk voor fetsers Ja Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja Ja

Toegankelijk voor nood- hulpdiensten Ja Ja

variant 4 
Twee combitunnels
Een derde mogelijkheid voor noord-zuidverbindingen tussen de 
SOMA- en AZO-terreinen is de aanleg van twee combitunnels. 
Beide tunnels worden dan aangesloten op een rotonde bij de 
Klaphekweg. De combitunnels hebben de volgende kenmer-
ken:
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Kenmerk Aanwezig

Snelheid 30 km/u

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee

Toegankelijk voor auto’s Ja

Toegankelijk voor fetsers Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja

Toegankelijk voor nood- en hulpdiensten Ja

variant 5 
Turco-T combitunnel
De Turco-T combitunnel dankt haar naam aan de aanlanding 
op het voormalige Turco-terrein en de T-vorm van de com-
bitunnel. De Turco-T combitunnel combi heeft de volgende 
kenmerken:

Kenmerk Aanwezig

Snelheid n.v.t.

Tweerichtngsverkeer mogelijk Ja

Toegankelijk voor vrachtverkeer Nee

Toegankelijk voor auto’s Nee

Toegankelijk voor fetsers Ja

Toegankelijk voor voetgangers Ja

Toegankelijk voor nood- en hulpdiensten Nee

variant 6 
Ernst Casimir/Spindop-tunnel
De Ernst Casimir/Spindop-tunnel dankt haar naam aan de 
verbinding die deze tunnel legt tussen de Ernst Casimirlaan 
en de Spindop. Deze tunnel is aanvullend op de tunnel(s) ter 
hoogte van SOMA-AZO. De Ernst Casimir/Spindop-tunnel heeft 
de volgende kenmerken:
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5.5 Toetsing tunnelvarianten
De zes varianten die volgen vanuit het participatietraject zijn 
afgewogen ten opzichte van de volgende criteria: 
- locatie;
- inpasbaarheid; 
- veiligheid; 
- bereikbaarheid. 
Er zijn drie scoremogelijkheden, te weten: groen (positief), 
oranje (matig) en rood (negatief). 

5.5.1 Locatie
De keuze voor het zoekgebied, zoals aangegeven in figuur 
zoekgebied en invloedsgebied maatregelen ondertunneling 
westelijke Spoorzone (bladzijde 87), is ingegeven door de 
ruimte die in het gebied aanwezig is om sociaal veilig een tun-
nel in te passen en door de ligging van het gebied ten opzichte 
van de belangrijkste vervoersstromen. Aan het criterium Loca-
tie wordt voldaan wanneer de tunnelvariant zich in het zoek-
gebied bevindt. Wanneer een aangedragen variant zich niet in 
het zoekgebied bevindt wordt deze niet verder afgewogen en 
komt te vervallen.

5.5.2 Conclusie na toetsing op locatie 
Van de zes tunnelvarianten bevinden zich er vijf in het zoek-
gebied. De Ernst Casimir/Spindop-tunnel valt buiten het zoek-
gebied. De aansluitingen van deze tunnel zijn slecht inpasbaar, 
de tunnel kruist het spoor haaks en de op- en afritten lopen 
evenwijdig aan het spoor. Dit wordt beschouwd als een (so-
ciaal) onveilige situatie. Gezien de komst van een langzaam 
verkeerstunnel aan de westzijde van het station en één of 
twee tunnels ter hoogte van de SOMA- en AZO-terreinen, gele-
gen aan fietshoofdstromen, zal het aantal gebruikers relatief  
beperkt blijven. Ook dit komt de sociale veiligheid niet ten 
goede. De Ernst Casimir/Spindoptunnel wordt om deze rede-
nen niet verder meegenomen 

5.5.3 Inpasbaarheid
Het criterium Inpasbaarheid wordt getoetst aan de hand van 
de volgende criteria:
- sloop van woonbebouwing is niet noodzakelijk;
- aansluitingen zijn goed inpasbaar;
- ruimtebeslag op de SOMA- en AZO-terreinen door de 

tunnel(s) zoveel mogelijk beperken zodat de ontwikkelbaar-
heid van het gebied zo optimaal mogelijk blijft;

- noord-zuid aanrijroute brandweer/hulpdiensten is mogelijk.
 
5.5.4 Veiligheid
De intensiteit en overzichtelijkheid van de tunnel(s) geven 
invulling aan het criterium Veiligheid. De factor intensiteit is 
belangrijk omdat de tunnel(s) de hoeveelheid verkeer veilig 
moeten kunnen afwikkelen. Daarnaast draagt de overzich-
telijkheid van de tunnel(s) bij aan de verkeersveiligheid én 
sociale veiligheid. Gebruikers moeten een goed zicht kun-
nen hebben op het verloop van de tunnel en bochten moeten 
overzichtelijk zijn. Een combinatie van te veel verkeer en een 
onoverzichtelijke tunnel kunnen gevaarlijke situaties veroor-
zaken voor de gebruikers.

5.5.5 Bereikbaarheid
Met het aspect Bereikbaarheid wordt de afstanden in de huidi-
ge situatie vergeleken met de mogelijke toekomstige situatie. 
Daarnaast toetst dit aspect de toegankelijkheid van de tunnel-
varianten voor mensen met een beperking.

5.5.6 Conclusie na toetsing op inpasbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid
Uit deze toetsing blijkt dat de Turco-T combitunnel een slech-
te score behaald op bovenstaande criteria. Hierdoor vervalt 
deze variant en wordt niet verder meegenomen.

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

5.5.7 Budget
Uit de kostenramingen voor de gehele Spoorzone Ede blijkt 
dat er ongeveer €12 miljoen (exclusief BTW, risicomarge 
en engineeringkosten) besteed kan worden in de westelijke 
Spoorzone. Naast de realisatie van de tunnel(s) dienen de 
verlegging van de gasleiding, de geluidsmaatregelen en de 
grondverwerving uit dit budget te worden bekostigd. Eventu-
ele overschrijdingen gaan direct ten koste van het beschikbare 
budget voor de overige onderdelen van het project. 
De variant Twee combitunnels overschrijdt ruimschoots het 
budget en zal om deze reden niet verder worden meegenomen 
in de afweging.

5.5.8 Conclusie totale toetsing varianten
De vijf uit het participatietraject gekomen varianten zijn 
getoetst aan de bovengenoemde aspecten en haalbaarheidsei-
sen. Er zijn drie varianten die de toets positief hebben door-
staan, te weten: 
- oorspronkelijke variant;
- combitunnel Hakselseweg;
- combitunnel Hakselseweg en fietstunnel Kerkweg.

Deze drie varianten zijn verder uitgewerkt op verkeerskundige 
inpassing in paragraaf 5.7 Verkeerskundige inpasbaarheid
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tabel toetsing tunnelvarianten 

5.5.9 Voorkeur participanten
De deelnemers aan het participatietraject zijn in de laatste 
bijeenkomst gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor een 
van de aangedragen varianten. De varianten worden door elke 
belangenorganisatie anders gewaardeerd. De drie voorkeursva-
rianten vanuit de participatie zijn:
- Turco-T combitunnel;
- combitunnel Hakselseweg met langzaam verkeerstunnel 

Kerkweg;
- twee combitunnels.

Van deze drie scoren de Turco T combitunnel en de twee com-
bitunnels niet positief. De combitunnel Hakselseweg met lang-
zaam verkeerstunnel heeft wel een positieve score. Dit is één 
van de drie varianten die na dit traject verder is meegnomen. 

toetsingscriteria  Oorspronkelijke 
variant 

Combitunnel 
Hakselseweg 

Combitunnel 
Hakselseweg 
met LV tunnel 
Kerkweg 

Twee 
combitunnels 

Turco T variant 
combitunnel 

Ernst casimir/ 
Spindoptunnel 
(langzaam 
verkeer) 

Locatie  in zoekgebied       
        
Inpasbaarheid sloop        
 aansluitingen       
 ruimtebeslag       
 aanrijroute       
Veiligheid intensiteit       
 overzichtelijkheid       
Bereikbaarheid afstand       
 toegankelijkheid       
Conclusie         
        
Budget        
Conclusie geheel        
        

 

toetsingscriteria  Oorspronkelijke 
variant 

Combitunnel 
Hakselseweg 

Combitunnel 
Hakselseweg 
met LV tunnel 
Kerkweg 

Twee 
combitunnels 

Turco T variant 
combitunnel 

Ernst casimir/ 
Spindoptunnel 
(langzaam 
verkeer) 

Locatie  in zoekgebied       
        
Inpasbaarheid sloop        
 aansluitingen       
 ruimtebeslag       
 aanrijroute       
Veiligheid intensiteit       
 overzichtelijkheid       
Bereikbaarheid afstand       
 toegankelijkheid       
Conclusie         
        
Budget        
Conclusie geheel        
        

 

(langzaam verkeers-
tunnel met OHD)

Toetsingscriteria
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5.6 Nadere verkeerskundige analyse
Na het participatietraject heeft er nadere verkeerskundige 
analyse plaatsgevonden. Deze analyse betreft het huidige 
verkeersbeleid, fietstelling/kentekenonderzoek, veiligheid en 
omrijdbewegingen.

5.6.1 Huidige verkeer- en vervoersbeleid
In figuur hoofdauto- en hoofdfietsroutes westelijke Spoorzone 
zijn de hoofdwegen voor het autoverkeer en de hoofdfietsrou-
tes weergegeven in het invloedsgebied rond de spoorovergan-
gen Kerkweg en Hakselseweg. 

Fietsverkeer
In het invloedsgebied loopt een aantal belangrijke hoofdfiets-
routes die onderdeel uitmaken van het fietsnetwerk, zoals de 
fietsroute van/naar de Rietkampen, van/naar het centrum en 
van/naar de kenniscampus Bovenbuurtweg. Parallel aan de 
zuidzijde van het spoor loopt de regionale fietsroute vanaf het 
station via Ede-West naar Veenendaal. 

Autoverkeer
Binnen het invloedsgebied zijn alleen de Klaphekweg en Fran-
keneng (stad-uit) aangemerkt als gebiedsontsluitingswegen en 
maken onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur. Ten zuiden 
van de Noorder Parallelweg is dit alleen in de richting stad uit. 
Op gebiedsontsluitingswegen heeft doorstroming prioriteit. 
Op beide wegen geldt een maximale snelheid van 50 km/uur. 
Alle overige wegen in het invloedsgebied zijn aangemerkt als 
erftoegangswegen. Hier geldt een snelheidsregime van 30 km/
uur. Door autoverkeer te bundelen op de hoofdwegenstructuur 
en om de woongebieden heen te leiden wordt de verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid in de verblijfsgebieden verbeterd. In 
de verblijfsgebieden heeft de fietser prioriteit.

hoofdauto- en hoofdfietsroutes westelijke Spoorzone

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

hoofdautoroute
hoofd fietsroute

1

23
5

6

6

4

   1 Kerkweg
   2 Hakselseweg
   3 Noorder Parallelweg
   4 Klaphekweg
   5 Frankeneng
   6 Nieuwe Maanderbuurtweg
   7 Verlengde Maanderweg
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5.6.2 Fietstelling/ kentekenonderzoek
In onderstaande afbeeldingen is de totale verdeling van de 
verkeersbewegingen voor beide overgangen weergegeven 
voor de ochtend- en avondspits (exclusief voetgangers). Deze 
cijfers zijn gebaseerd op het uitgevoerde kentekenonderzoek 
en fietstelling in maart 2011 (zie participatieverslag op www.
veluwsepoort.nl/spoorzone).

- Intern wijkverkeer: al het autoverkeer met een herkomst 
en bestemming binnen het onderzoeksgebied. 

- Extern wijkverkeer: al het autoverkeer met een herkomst 
of bestemming binnen het onderzoeksgebied en een her-
komst of bestemming buiten het onderzoeksgebied. 

- Doorgaand autoverkeer: al het autoverkeer dat een her-
komst en bestemming buiten het onderzoeksgebied heeft 
en via één van de spoorovergangen in het onderzoeksgebied 
rijdt.

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
- meer dan 50% van de gebruikers van de overgangen is fiet-

ser. Per etmaal gebruiken 15.000 fietsers de overgangen.
- wijk-wijk autoverkeer in de spits is 2-5%, extern of door-

gaand autoverkeer is dominant. De verkeersbewegingen 
voor het autoverkeer zijn voornamelijk extern gericht (lan-
gere afstanden).

5.6.3 Veiligheid verkeer
Uit de analyse van de verkeersongevallen in de periode 2005-
2006 blijkt dat relatief veel ongevallen plaatsvinden tussen 
autoverkeer en fietsverkeer in op en rond de overgangen Hak-
selseweg en Kerkweg. Ter vergelijking:
- Op de route Nieuwe Maanderbuurtweg-Hakselseweg-Klap-

hekweg vindt circa 60% van alle ongevallen (absoluut: 39) 
plaats tussen motorvoertuigen en langzaam verkeer.

- Op de Verlengde Maanderweg en de Kerkweg ligt het per-
centage ongevallen tussen motorvoertuigen en langzaam 
verkeer op 75% van het totale aantal ongevallen (absoluut: 
30).

- In de hele stad Ede ligt het percentage ongevallen tussen 
motorvoertuigen en langzaam verkeer op circa 30% van het 
totale aantal ongevallen.

Het relatief hoge aandeel ongevallen tussen autoverkeer en 
fietsverkeer is in belangrijke mate te verklaren door de zeer 
hoge fietsintensiteiten, in combinatie met relatief veel auto-
verkeer op een aantal erftoegangswegen (zoals op de Kerk-
weg) en ongeregelde kruispunten (zonder verkeerslichten). 

5.6.4 Omrijdbewegingen
De aanleg van (een) nieuwe tunnelverbinding(en) heeft in-
vloed op de bereikbaarheid van het gebied. De omrijdbewe-
gingen zijn uitgesplitst in fietsverkeer en autoverkeer. Hierbij 
is uitgegaan van volledige afsluiting van de overwegen Hak-
selseweg en Kerkweg.

Fietsverkeer
Het omrijdeffect voor het fietsverkeer is vrij groot. Dit wordt 
veroorzaakt door de lage verplaatsingssnelheid. De extra fiets-
afstand, door afsluiten van beide overwegen, is gemiddeld 1,5 
kilometer per rit.

Autoverkeer
Voor autoverkeer is bij afsluiting de maximale extra rijafstand 
2,4 kilometer per rit. Deze afstand geldt voor autoverkeer 
vanaf bedrijventerrein Klaphek richting de A30. Voor het wijk-
wijkverkeer geldt een extra afstand van gemiddeld 1,3 kilome-
ter per rit.

5.6.5 Conclusies verkeerskundige analyse
De verkeerskundige analyse geeft de volgende conclusies:
- De fietser is de dominante gebruiker van de overgangen. 

Vanwege de verkeersveiligheid is het wenselijk de verkeers-
stromen te scheiden;

- Het aandeel wijk-wijk autoverkeer is in de spits klein, na-
melijk 2-5% ten opzichte van het totaal en 5-10% ten op-
zichte van het autoverkeer;

- Het aandeel doorgaand autoverkeer is relatief groot (16-17% 
van het totaal). Wanneer er een ongelijkvloerse kruising 
wordt gerealiseerd, heeft deze een aanzuigende werking 
op autoverkeer. Hierdoor zal het doorgaande (sluip)verkeer 
toenemen. Om dit te beperken zijn er aanvullende (ver-
keers)maatregelen nodig.

Totale verdeling verkeer over de spoorwegovergangen Kerkweg en Hak-
selseweg in de ochtendspits

Totale verdeling verkeer over de spoorwegovergangen Kerkweg en Hak-
selseweg in de avondspits

spoorwegovergang Kerkweg
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5.7 Verkeerskundige inpasbaarheid
De drie haalbare tunnelvarianten uit het participatietraject 
zijn verkeerskundig uitgewerkt. Dit om de verkeersveilig-
heid en de aansluitingen verkeerskundig te toetsen. In deze 
paragraaf worden vier tunnelvarianten kort toegelicht. De 
verkeerskundige uitwerking heeft geleid tot één extra variant 
waarin een wijk-wijk aansluiting in meegenomen, de Combi-
tunnel SOMA. Alle varianten kennen aanvullende (verkeers)
maatregelen in het invloedsgebied (zie kaart bladzijde 87). 

De vier tunnelvarianten worden aan het eind samengevat in 
een tabel waarin ze beoordeeld worden op de verkeerskundige 
aspecten, zijnde verkeersveiligheid, omrijafstanden, externe 
bereikbaarheid, interne circulatie en geluid. Ook hier is beoor-
deling als volgt weergegeven: groen (positief), oranje (matig) 
en rood (negatief).

Autotunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel
Deze tunnelvariant maakt autoverkeer in tweerichtingen 
mogelijk tussen de Klaphekweg en de Frankeneng. Er is geen 
wijk-wijk verbinding mogelijk met deze tunnel. De OHD maken 
gebruik van de autotunnel. Het fietsverkeer wordt afgewikkeld 
in een aparte tunnel voor langzaam verkeer.

autotunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

Langzaam verkeerstunnel met openbare hulpdiensten
Deze variant komt overeen met de oorspronkelijke variant uit 
het Masterplan. De tunnel is enkel toegankelijk voor langzaam 
verkeer en heeft een speciale baan voor de Openbare Hulpver-
leningsDiensten (OHD).

langzaam verkeerstunnel met openbare hulpdiensten



Combitunnel Hakselseweg
De combitunnel Hakselseweg maakt autoverkeer en fietsver-
keer in tweerichtingen mogelijk tussen de Klaphekweg en de 
Frankeneng. In het onderzoek naar de verkeerskundige inpas-
sing bleek deze tunnel niet aangesloten te kunnen worden op 
de kruising Frankeneng/Blokkenweg/Verlengde Maanderbuurt-
weg. Het idee van een wijk-wijk verbinding voor autoverkeer 
was dus niet mogelijk. 

combitunnel Hakselseweg
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Combitunnel SOMA
Deze variant is een aanvulling op de drie varianten die uit het 
participatietraject zijn gekomen (zie paragraaf 5.5.9). Het is 
een combitunnel, waarbij het wel mogelijk om een wijk-wijk 
autoverbinding te realiseren op de kruising Frankeneng/ Blok-
kenweg/ Verlengde Maanderbuurtweg. Deze tunnel is zowel 
voor fiets- als autoverkeer toegankelijk in twee richtingen

combitunnel SOMA
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5.7.1 Aanvullende maatregelen
De huidige verkeerscirculatie in rond de overgangen Hakselse-
weg en Kerkweg is te zien op de nevenstaande figuur. Voor 
iedere tunnelvariant geldt dat er aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden.

huidige verkeerscirculatie op en nabij de spoorwegovergangen Hakselseweg en Kerkwegspoorwegovergang Hakselseweg

05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone
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Langzaam verkeerstunnel met Openbare HulpverleningsDien-
sten.
Deze tunnel heeft geen aanvullende verkeersmaatregelen voor 
autoverkeer nodig in de omliggende wijken. Het autoverkeer 
dat gebruik maakte van de huidige spoorwegovergangen zal 
gebruik moeten gaan maken van de hoofdautowegen, met 
name de Keesomstraat en de Veenderweg. Voor de maatrege-
len op deze wegen wordt al onderzoek gedaan naar mogelijk-
heden om de doorstroom te verbeteren. Deze mogelijkheden, 
aangegeven met groene cirkels op de kaart, zijn:
- Aanleg van een rotonde op de Veenderweg/Klaphekweg;
- Indikken van het kruispunt Kastelenlaan/ Keesomstraat-

Veenderweg-Koekeltse Boslaan, het verbeteren van de 
afwikkeltijd en de aanleg van een extra opstelstrook zuid-
oost;

- Onderzoek naar kruising Keesomstraat/Einsteinstraat/Inge-
nieur Lelystraat binnen project Ede-West

- Onderzoek naar kruising Keesomstraat/Galvanistraat binnen 
project Ede-West;

- Aanleg extra opstelstrook oost-noord op de kruising Kees-
omstraat/Laan der Verenigde Naties/Jan Th. Tooroplaan/ 
Doctor Willem Dreeslaan.

Deze langzaam verkeerstunnel bundelt wel de grote stromen 
fietsers, die nu gebruik maken van de huidige spoorwegover-
gangen Hakselseweg en Kerkweg. In deze variant moet het 
profiel van de Zanderijweg worden aangepast om deze stro-
men goed te faciliteren. 

aanvullende maatregelen bij langzaam verkeerstunnel met openbare hulpdiensten referentie langzaam verkeerstunnel
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05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

Autotunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel
De aanvullende maatregelen voor deze tunnelvariant bestaan 
uit:
- aanpassing op de Verlengde Maanderweg om doorgaand au-

toverkeer te beperken;
- aanpassing aan het zuidelijk deel van de Klaphekweg ter 

voorkoming van een te grote geluidsbelasting;
- aanpassingen aan de Prins Bernhardlaan ter voorkoming van 

een te grote geluidsbelasting;
- inpassing van de toeritten van de tunnels om deze goede te 

laten aansluiten op het bestaande wegennet;
- reconstructie van het kruispunt Klaphekweg/ Hakselseweg;
- reconstructie van het kruispunt  Galvanistraat/ Frankeneng 

(niet zichtbaar op kaartuitsnede)

In deze variant zijn het vooral de kruispunten Klaphekweg/
Veenderweg en Keesomstraat/Einsteinstraat die moeten wor-
den aangepast. De kruispunten Keesomstraat/Galvanistraat en 
Keesomstraat/Jan H Toorooplaan/Laan der Verenigde Naties/
Dr W Dreesmanstraat hoeven niet te worden aangepast.
De Klaphekweg wordt de doorgaande route. De Nieuwe Maan-
derbuurtweg kan bij deze tunnelvariant worden aangesloten 
op de Verlengde Blokkenweg. 
Deze langzaam verkeerstunnel bundelt ook de grote stromen 
fietsers die nu gebruik maken van de huidige spoorwegover-
gangen. Ook in deze variant moet het profiel van de Zanderij-
weg worden aangepast om deze stromen goed te faciliteren. 

referentie autotunnel aanvullende maatregelen bij autotunnel hakselseweg en langzaam verkeerstunnel



Combitunnel Hakselseweg
Ook voor de combitunnel Hakselseweg moeten er aanpassin-
gen worden gedaan op de Verlengde Maanderweg om door-
gaand autoverkeer te beperken zodat de Klaphekweg de door-
gaande route wordt. De Nieuwe Maanderbuurtweg kan ook bij 
deze tunnelvariant worden aangesloten op de Verlengde Blok-
kenweg. De maatregelen op de omliggende hoofdautowegen 
(groene cirkels) staan hiervoor beschreven bij de Langzaam 
verkeerstunnel met Openbare HulpverleningsDiensten.

aanvullende maatregelen bij combitunnel Hakselseweg referentie combitunnel auto en fiets
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05. ontwerpverantwoording Westelijke Spoorzone

aanvullende maatregelen bij combitunnel

Combitunnel SOMA
Het aanpassen van de Verlengde Maanderweg is ook nodig bij 
deze tunnelvariant. Omdat deze combitunnel te gebruiken is 
vanaf de zuidzijde (wijk-wijk verbinding) heeft deze een aan-
zuigende werking op doorgaand (sluip)verkeer. Om dit tegen 
te gaan én om de geluidsbelasting te verminderen lijkt het 
nodig om verkeerscirculatiemaatregelen in te stellen op de 
volgende wegen:
- Huygensstraat
- Edisonstraat
- Nieuwe Maanderbuurtweg
- De Bockstraat
- Apolstraat
- Van der Hagenstraat
- Vincent van Goghstraat
- Johannes Bosboomlaan
- Diedenweg
De maatregelen op de omliggende hoofdautowegen (groene 
cirkels) staan hiervoor beschreven bij de Langzaam verkeers-
tunnel met Openbare HulpverleningsDiensten.

referentie combitunnel auto en fiets



5.8 Geluidseffecten te gevolge van de tunnelvarianten
DHV heeft voor de verschillende tunnelvarianten de verande-
ringen van geluidsbelasting door gewijzigde verkeersintensi-
teiten onderzocht. Op een aantal plekken leidt dit tot minder 
geluidshinder. Op andere plekken leidt dit tot een hogere 
geluidbelasting, waarbij voor een toename van meer dan 5,5 
dB maatregelen getroffen moeten worden. Dit is afhankelijk 
van de betreffende tunnelvariant.

5.9 Voorkeursvariant voor inspraak
De inpassing van (een) sociaal veilige tunnel(s) is niet makke-
lijk. Duidelijk is dat een overzichtelijke, ruime tunnel in een 
rechtstand in dit opzicht te prefereren is boven een krappe 
tunnel in een bocht. In de huidige situatie worden de beide 
spoorovergangen vooral gebruikt door grote aantallen fietsers. 
Voor fietsers moet dus een goede tunnel komen, ter vervan-
ging van de huidige routes. 
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Gezien deze omvangrijke fietsstromen en de relatief grote 
hoeveelheid ongelukken tussen fiets en auto worden de fiets- 
en autostromen gescheiden.

De oorspronkelijke langzaam verkeerstunnel met Openbare 
HulpverleningsDiensten voldoet aan de eerste behoefte om 
een overzichtelijke (sociaal) veilige tunnel te maken. Deze 
tunnel combineert openbare hulpverlening met langzaam ver-
keer. Hiervoor is een doorrijhoogte van 4.2 meter noodzake-
lijk. Een tunnel met een dergelijke doorrijhoogte en de wens 
voor toegankelijkheid voor langzaam verkeer en mindervali-
den, met bijbehorende hellingspercentages, is alleen inpas-
baar wanneer de Openbare HulpverleningsDiensten (OHD)
 gebruik maken van een aparte rijbaan met steilere hellingen. 
Gezien het geringe gebruik van een dergelijke aparte rijbaan 
is het beheer ervan een belangrijk aandachtspunt. 

Een tweede mogelijkheid wordt gevormd door de variant 
Autotunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel. Deze 
variant voorziet in één tunnel voor alleen het langzaam ver-
keer (zonder OHD) en één tunnel alleen voor het autoverkeer 
en OHD. De autotunnel is niet toegankelijk voor vrachtverkeer. 
De langzaam verkeerstunnel kan zonder de combinatie met 
OHD lager worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de op/afritten bij 
een toegankelijke helling korter. De langzaam verkeerstunnel 
is daardoor beter inpasbaar en ook goedkoper. 
De autotunnel wordt gecombineerd met OHD en behoeft hier-
door een doorrijhoogte van 4.2 meter. Deze autotunnel is om 
veiligheidsredenen niet toegankelijk voor langzaam verkeer. 
Door deze autotunnel blijft de Klaphek verbonden met de 
Frankeneng en A30. 
De tunnel is zoveel mogelijk naar het westen geschoven om de 
ontwikkeling van het SOMA-terrein zo goed mogelijk te facili-
teren. Autoverkeer van wijk naar wijk is ruimtelijk niet in-
pasbaar, omdat aan de zuidzijde van het spoor de tunneloprit 
(ruim) ten westen van de Hakselseweg uitkomt. 

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van de belang-
hebbenden met betrekking tot autoverkeer, én om maatschap-
pelijke redenen, gaat daarom de voorkeur uit naar de variant 
Autotunnel Hakselseweg en langzaam verkeerstunnel Deze 
variant is op 1 maart 2012 in de inspraak gebracht

samenvattende tabel verkeerskundige analyse
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Extra-variant 2: autotunnel gecombineerd met langzaam verkeerstunnelExtra-variant 1: aparte autotunnel naast de langzaam verkeerstunnel
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5.10 Aanvullend onderzoek na inspraak
Op 1 maart 2012 heeft het college van BenW de Keuzenota 
Spoorzone vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode 
liep van 1 maart tot en met 29 maart 2012. Naast de formele 
inspraakreacties zijn er na de verstreken termijn van inspraak 
ruim 2.500 handtekeningen aangeboden door het comité 
Spoorzone Nee. De reacties richten zich vooral op de wens om 
toch een directe wijk-wijk autoverbinding te creëren. Om de 
reacties met de grootste zorgvuldigheid te kunnen beantwoor-
den heeft het college van BenW besloten aanvullend onder-
zoek te verrichten naar mogelijkheden voor een directe wijk-
wijk autoverbinding. 
In dit onderzoek zijn nog twee varianten bestudeerd. 

Deze twee Extra-varianten zijn samen met de onder 5.9 be-
schreven variant en het raadsbesluit uit 2010 (één tunnel voor 
langzaamverkeer en hulpdiensten) getoetst op:
- Leefbaarheid;
- Geluidsbelasting;
- Bereikbaarheid;
- Verkeersveiligheid;
- Kosten.

Beide Extra-varianten zorgen voor een kortere en snellere 
wijk-wijk autoverbinding. Naast het grote aantal fietsers dat 
gebruik gaat maken van de tunnel zullen in beide gevallen 
aanzienlijke aantallen auto’s gebruik gaan maken van dezelfde 
tunnel. Naar verwachting zullen er in Extra-variant 1, 13.500 
motorvoertuigen per etmaal door de combinatietunnel Kerk-
weg rijden. In Extra-variant 2 worden in totaal 17.600 motor-
voertuigen per etmaal verwacht. 

De leefbaarheid van de wijken direct aan het spoor komen in 
beide Extra-varianten door de toename van autoverkeer in 
de wijken onder druk te staan. In beide Extra-varianten wor-
den door de aanleg van de tunnels in de betreffende wijken 
nieuwe gebiedsontsluitingswegen gecreëerd. De Kerkweg, zal 
te maken krijgen met evenveel autoverkeer als bijvoorbeeld 
de Klinkenbergerweg. Daarnaast zorgen beide Extra-varianten 
voor een aanzienlijke toename van geluid door autoverkeer. 

Ten opzichte van de variant zoals beschreven in 5.9.en het 
raadsbesluit 2010 worden de omrijdafstanden gereduceerd 

met ongeveer twee kilometer, wat een rijtijdwinst van onge-
veer drie minuten oplevert. In beide extra varianten neemt 
de verkeersveiligheid echter wel af. Dit maakt het risico op 
onveilige verkeerssituaties in beide Extra-varianten groter dan 
met de andere twee varianten: de variant zoals beschreven in 
paragraaf 5.9 en de variant raadsbesluit 2010. In deze varian-
ten worden de verkeersstromen, auto- en fietsverkeer, beter 
gescheiden. Hierdoor zijn er minder plaatsen waar veel auto- 
en fietsverkeer elkaar moeten kruisen (conflictpunten).  

Tot slot zijn de bouwkosten van de tunnels zoals voorgesteld 
in Extra-variant 1 driemaal zo hoog als voor de tunnel uit het 
raadsbesluit 2010. De bouwkosten van Extra-variant 2 zijn ge-
lijk aan de bouwkosten voor de variant zoals beschreven in pa-
ragraaf 5.9. Het risico op bijkomende kosten wordt bij beide 
Extra-varianten aanzienlijk groter. Het gaat in deze om kosten 
voor additionele verkeersmaatregelen, grondverwerving en 
verlies aan bijdragen uit de bovenwijkse afdracht. Deze zijn 
niet voorzien in het budget van het project Spoorzone Ede. 
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Turco T 2.0.

5.10.1 Comité Spoorzone Nee
Op 11 juli 2012 heeft het comité Spoorzone Nee het alterna-
tieve plan Turco-T 2.0 gepubliceerd in de Ede-Stad. In dit plan 
worden de twee gelijkvloerse spoorwegovergangen Kerkweg 
en Hakselseweg vervangen door een tunnel voor fiets- en 
autoverkeer. De toegang tot de tunnel wordt gereguleerd door 
aan beide zijde van het spoor een rotonde aan te leggen.

De beschouwing van de Turco-T 2.0 geeft de volgende resulta-
ten:
1. De tunnel zal een verkeersintensiteit krijgen, die te verge-

lijken is met de Klinkenbergerweg. De woonstraten op de 
aanrijdroutes naar de tunnel zullen grote volumes door-
gaand verkeer moeten faciliteren. Dit betekend dat de 
leefbaarheid van de woonwijken ernstig onder druk komt te 
staan. De verkeerseffecten van dit plan zijn vergelijkbaar 
met de hierboven genoemde extra-varianten, omdat ook 
hier de wijk-wijk autotunnel leidt tot nieuwe gebiedsont-
sluitingswegen in de betreffende wijken. 

2. De voorgestelde tunnel heeft een te beperkte doorrijhoogte 
van 3,2 meter. Vanwege de bereikbaarheid door hulpdien-
sten, in dit geval specifiek de brandweer, dient een doorrij-
hoogte van 4.2 meter gehanteerd te worden. Dit heeft tot 
gevolg dat;
 a. de rotondes aan beide zijden komen een meter dieper 

komen te liggen; 
 b. de toeritten aan beide zijden worden langer door deze 

diepere ligging.
3. De rotondes en de tunneldoorsnede zijn te krap voor een 

veilige afwikkeling van een combinatie van auto- en lang-
zaamverkeer en moeten groter worden uitgevoerd. Het 
plan stelt een tunnelbreedte voor van 12,5 meter terwijl er 
minimaal een breedte van 16 meter benodigd is.

Door het extra benodigde ruimtebeslag op zowel het SOMA- als 
AZO-terrein is het risico op bijkomende kosten voor additi-
onele verkeersmaatregelen, grondverwerving en verlies aan 
bijdragen uit de bovenwijkse afdracht groter dan in het FO. 
De bouwkosten zijn vergelijkbaar met het FO en daarmee het 
dubbele van het raadsbesluit 2010. Hierbij is geen rekening 
gehouden met de op de tekening zichtbare fietstunnel Hak-
selseweg. 
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5.11 Voorkeursvariant tunnels 
Het aanvullende onderzoek naar de extra varianten en de be-
schouwing van de Turco-T 2.0 hebben niet tot andere inzichten 
geleid. Het realiseren van een directe wijk-wijk autoverbin-
ding leidt tot een aanzienlijke toename van het autoverkeer in 
de wijken grenzend aan het spoor. Dit heeft negatieve effec-
ten op de leefbaarheid, geluidsbelasting en verkeersveiligheid. 
Daarnaast leidt de wijk-wijkautoverbinding tot extra kosten 
en risico’s die niet voorzien zijn in het project Spoorzone Ede. 
Wel hebben de inspraakreacties geleid tot een optimalisatie 
van de ligging en aansluiting van beide tunnels in de westelij-
ke Spoorzone en een aantal aandachtspunten voor de volgende 
fase van het ontwerptraject.

Optimalisatie tunnels FO westelijke Spoorzone
De autotunnel is zo ver mogelijk richting de Hakselseweg/Ver-
lengde Maanderweg (westelijk) geschoven. De langzaam ver-
keerstunnel is zo ver mogelijk in oostelijke richting geschoven 
en heeft aan de noordzijde van het spoor een aansluiting op 
de Kerkweg gekregen. Hierdoor worden bijkomende kosten als 
verwerving geminimaliseerd en is het mogelijk om de huidige 
bebouwing op het SOMA terrein grotendeels te handhaven. 
Hieronder is de nieuwe geoptimaliseerde locatie van de twee 
tunnels weergegeven. 

Toekomstvaste fasering
Na aanleiding van de inspraak en de behandeling in de ge-
meenteraad is gekozen voor een oplossing met een toekomst-
vaste fasering. De overweg Kerkweg blijft toegankelijk tot 
uiterlijk 2020, zodat wijk-wijk verkeer met de auto tot dat 
moment mogelijk blijft. De raad zal in 2018, op basis van 
het gebruik en de effecten van de twee nieuwe tunnels, een 
afweging maken over nut en noodzaak van een extra wijk-wijk 
autotunnel direct naast de langzaam verkeertunnel Kerkweg. 
In deze afweging woden dan zowel de technische als maat-
schappelijke effecten in ogenschouw genomen. 
Bij de verdere uitwerking van het FO in planologische proce-
dures zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid van 
deze extra autotunnel.

spoorwegovergang Kerkweg spoorwegovergang Kerkweg
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functioneel ontwerp westelijke Spoorzone

SOMA-terrein

AZO-terrein
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06. ONTWERPVERANTWOORDING 
OOSTELIJKE SPOORZONE

6.0 Inleiding 
In de oostelijke Spoorzone bevindt zich in de huidige situ-
atie één gelijkvloerse spoorwegovergang. Daarnaast vindt er 
nieuwbouw plaats op het voormalig ENKA-terrein en op de 
voormalige Prins Maurits Zuid kazerne.

Dit hoofdstuk beschrijft de geluidsmaatregelen voor de nieuw-
bouwlocatie ENKA en voormalige Prins Maurits Zuid kazerne. 
Ook maakt het inzichtelijk welke keuzemogelijkheden er wa-
ren ten aanzien van de vervanging van de gelijkvloerse krui-
sing Sijsselt. 
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spoorwegovergang Sijselt spoorzone oost

6.1 Geluidsmaatregelen
In tegenstelling tot de westelijke Spoorzone is hier geen 
sprake van een saneringsopgave. De geluidsmaatregelen wor-
den hier getroffen voor nieuwbouw op het ENKA-terrein en de 
voormalige Parins Maurits Zuid Kazerne. Voor nieuwbouw geldt 
een voorkeursgrenswaarde van 55dB op de gevel.

Voor de oostelijke Spoorzone is akoestisch onderzoek gedaan. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een geluidswerende 
voorziening van 1.70 meter voldoende is om de voorkeurs-
grenswaarde op het ENKA-terrein te halen. Door het plaatsen 
van een geluidswerende voorziening wordt de geluidsbelasting 
teruggebracht tot deze voorkeursgrenswaarde. De geluidswe-
rende voorziening moet doorlopen door tot de spoorwegover-
gang Sijsselt. 

Dit kan met een tijdelijke aarden wal. Deze dient dan vier me-
ter hoog te zijn ten opzichte van het plaatselijke maaiveld en 
heeft een lengte van ongeveer 200 meter. De grondwal begint 
bij de  Sijsselt en loopt dan richting het westen. Met deze wal 
wordt voor de woningen van de Bosschage én de toekomstige 
woningen achter de karakteristieke gevel van de Enka-fabriek, 
terug gebracht tot 55 dB.

Aan de noordkant van het spoor, waar de voormalige kazer-
neterreinen ligt, worden vooralsnog geen geluidsmaatregelen 
getroffen. Bij uitwerking van het stedenbouwkundig plan van 
de kazerneterreinen kan alsnog blijken dat het treffen van 
geluidsmaatregelen noodzakelijk is. 

06. ontwerpverantwoording Oostelijke Spoorzone

De geluidswerende voorziening kan bestaan uit een scherm, 
een aarden wal of een keerwand die aan de zijde van de 
woningen is aangeaard. In dit geval wordt gekozen voor een 
aangeaarde keerwand omdat deze beter landschappelijk kan 
worden ingepast. De zuidelijke toerit naar het viaduct tussen 
ENKA en kazerneterreinen kan hier goed worden ingepast.

Wanneer de geluidswerende voorziening voor de voor opleve-
ring van de woningen van de Bosschage tegenover de volkstui-
nen, eind 2012, nog niet gerealiseerd is, moet een tijdelijke 
geluidsmaatregel langs het spoor aangebracht worden. Voor-
waarde is dan wel dat deze maatregel een dusdanig akoestisch 
effect heeft, dat de geluidsbelasting wordt terug gebracht tot 
op- of onder de voorkeursgrenswaarde. 



doorsnede A-A: tijdelijke en toekomstige geluidsmaatregelen oostelijke spoorzone
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(midden-as)

tijdelijke geluidsmaatregel toekomstig geluidsscherm

kaart tijdelijke en toekomstige geluidsmaatregelen oostelijke Spoorzone

(midden
-as)

(midden-as)

tijdelijke geluidsmaatregeltoekomstig geluidsscherm

ENKAterrein

kazerneterreinen

geluidsmaatregel
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6.2 Viaductvarianten
De huidige overgang bij de Sijsselt heeft een recreatieve 
functie en wordt gebruikt door langzaam verkeer. Voor auto-
mobilisten is er een parkeerplaats die toegang biedt tot het 
natuurgebied de Sijsselt. Ook de OHD maakt gebruik van deze 
spoorwegovergang. Door het vervallen van deze verbinding is 
er behoefte aan een nieuwe spoorkruising als verbinding tus-
sen de ENKA en de voormalige kazerneterreinen én tussen de 
bosgebieden ten noorden en zuiden van het spoor.

In het Masterplan ligt de fietsroute tussen ENKA en Prins Mau-
rits Zuid kazerne tegenover het Poortgebouw van de ENKA. 
Uit de quickscan van Arcadis bleek al snel dat de positione-
ring, zoals in het Masterplan was beoogd, moeilijk inpasbaar 
was. De zuidelijke toerit van het langzaam verkeersviaduct 
gelegen vóór het Poortgebouw zou bij een haakse kruising van 
het spoor en de Dr. Hartogsweg dwars door het Poortgebouw 
lopen. Ook blokkeert de zuidelijke toerit het zicht op dit 
monumentale Poortgebouw. In de plannen voor ENKA is juist 
het (open) zicht op dit monument van grote cultuurhistorische 
waarde.

Naar aanleiding van bovenstaande ruimtelijke argumenten én 
een petitie van gebruikers van de huidige spoorwegovergang, 
is onderzocht om het langzaam verkeersviaduct tussen het 
ENKAterrein en het kazerneterreinen zo dicht mogelijk bij de 
huidige spoorwegovergang naar de Sijsselt te realiseren. 

Het meer oostelijk gelegen viaduct sluit beter aan op de 
hoofdfietsroute die in de Ontwikkelingsvisie Kazerneterreinen 
op de kazerneterreinen (ten noorden van het spoor) is gedacht 
(zie kaart bladzijde 27). Het langzaam verkeersviaduct ligt ook 
dichter bij de te vervangen spoorwegovergang. Hierdoor blijft 
de omweg voor de huidige langzaam verkeersstromen over de 
spoorwegovergang Sijsselt beperkt. Voor de autotoegankelijk-
heid van de Sijsselt (ten noorden van het spoor) moet een 
andere oplossing worden gevonden. Gedacht kan worden om 
autoverkeer via de voormalige Prins Maurits Zuid Kazerne te 
laten verlopen. 
Ten slotte biedt een langzaam verkeersverbinding op deze 
positie een fijnere maaswijdte in het fiets- en wandelnetwerk 
op ENKA, dan een die vóór het Poortgebouw ligt. 

Ingenieursbureau Arcadis heeft de inpassing van drie varianten 
voor een fietsbrug inzichtelijk gemaakt. Deze varianten zijn:
- Variant 1: spiraal diagonaal;
- Variant 2: haarspeld diagonaal;
- Variant 3: lange helling haaks.

Variant 1: spiraal diagonaal
Variant 1 betreft een langzaam verkeersviaduct in het ver-
lengde van de Kazernelaan op het voormalige Prins Maurits 
Zuid kazerneterrein aan de noordzijde van het spoor. Het 
viaduct gaat diagonaal over het spoor heen en loopt met een 
spiraalvormige hellingbaan aan de zuidzijde af tot het maai-
veldniveau van het ENKAterrein. Om ruimte te bieden aan de 
spiraalvormige helling moet de Dr. Hartogweg in zuidelijke 
richting worden verlegd. Voor voetgangers is er naast de spi-
raalvormige fietshelling ook een trap.

Variant 2: haarspeld diagonaal
Variant 2 betreft een langzaam verkeersviaduct waarvan de 
aansluiting op de Kazernelaan aan de noordzijde en het brug-
gedeelte identiek is aan het viaduct in Variant 1. Het hoog-
teverschil tussen viaduct en ENKA-terrein wordt opgelost 
middels twee hellingbanen, die parallel aan het spoor lopen. 
Door de smallere constructie van de hellingbanen, kan in deze 
variant de Dr. Hartogweg op zijn huidige positie blijven liggen. 
Voor voetgangers is er naast de fietshelling ook een trap.

Variant 3: lange helling haaks
Variant 3 betreft een langzaam verkeersviaduct in het ver-
lengde van de Kazernelaan aan de noordzijde, waarvan de 
brugconstructie haaks over het spoor loopt. Hiermee wordt 
de overspanning van de sporen geminimaliseerd is. Het hoog-
teverschil tussen viaduct en ENKA-terrein wordt opgelost 
middels een lange hellingbaan die richting het oosten loopt, 
parallel aan het spoor. Door deze smalle constructie van de 
helling, kan in deze variant de Dr. Hartogweg op zijn huidige 
positie blijven liggen. Voor voetgangers is er naast de fietshel-
ling ook een trap.

Ook de ontwerpen voor de oostelijke Spoorzone zijn construc-
tief uitgewerkt en geraamd. De voor- en nadelen van de ver-
schillende varianten overziende, ligt het voor de hand om te 
kiezen voor variant 2 haarspeld diagonaal. 

06. ontwerpverantwoording Oostelijke Spoorzone
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viaduct spoorzone oost, variant 2 haarspeld diagonaal viaduct spoorzone oost, variant 3 lange helling haaks

viaduct spoorzone oost, variant 1 spiraal diagonaalte overbruggen hoogteverschil tussen ENKA  en voormalige Prins Maurits Zuid kazerneterrein 

(midden-as)

ENKA terrein

Prins Maurits Zuid Kazerne

7 -11 meter
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Het project Spoorzone Ede wordt mede mogelijk gemaakt door 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie 
Gelderland

Het project Spoorzone Ede wordt mede mogelijk gemaakt door 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie 
Gelderland

Deze Keuzenota is opgesteld door Projectgroep Spoorzone 
Ede, bestaande uit gemeente Ede, ProRail en NS. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot het volgende mailadres :
spoorzone@ede.nl. Of bezoek de website www.veluwse-
poort.nu/spoorzone

Het Functioneel Ontwerp zoals beschreven in deze Keuze-nota 
is vastgesteld door de gemeenteraad van Ede op 29 oktober 
2012 en heeft als basis gediend voor de besluitvorming binnen    
ProRail en NS.

Illustraties
 Arcadis: bladzijdes 53,69,70;
 DHV: bladzijdes 49,84,85;
 Movares/ Studio SK: bladzijdes 12,26,28,31,33,34, 38,
 43,46,47,64,66,67,68,71,72,73,74,75,77,79;
 Movares Visuals: bladzijdes 32,33,36,40,44,46,66;
 Palmbout Urban Landscapes: bladzijdes 17,18,58,98.
De gemeente Ede heeft zich zoveel mogelijk ingespannen de rechthebbenden van 
beeldmateriaal te achterhalen
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Scope project Spoorzone

bijlage 1 Scope Spoorzone

scopekaart Spoorzone
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Het project Spoorzone omvat aanpassingen in de gehele trans-
fer- en spoorse ruimte tussen de kruising van het spoor met 
de Keesomstraat aan de westzijde met de te vervangen gelijk-
vloerse overwegen Hakselseweg en Kerkweg, het station met 
de voorpleinen aan beide zijden inclusief de voor- en natrans-
portvoorzieningen en wordt aan de oostzijde begrensd door de 
te vervangen gelijkvloerse overweg  Sijsselt. 

Het project bevat de volgende elementen:
• het gebied ten westen van de vervoerknoop;
• de vervoerknoop bestaande uit het station en de stations-

omgeving;
• het gebied ten oosten van de vervoerknoop.
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*  De Directie van de Spoorzone bestaat uit: de directeur Veluwse Poort 
(voorzitter), de regiodirecteur Noordoost ProRail, de regiodirecteur 
Noordoost NS en de coördinerend projectmanager

**  Het Bestuurlijk Overleg Spoorzone bestaat uit de wethouder Veluwse 
Poort (voorzitter), vertegenwoordiging ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, vertegenwoordiging provincie Gelderland, de eigenaar/be-
heerders ProRail en NS. De directeur Veluwse Poort en de coördinerend 
projectmanager zijn adviseur van het Bestuurlijk Overleg.

projectorganisatie Spoorzone 

bijlage 2 Subsidiebeschikkingen

De subsidievoorwaarden zijn:
- het realiseren van de vier doelstellingen zoals genoemd in 

paragraaf 1.4 Doelstellingen project Spoorzone;
- de gemeente Ede zorgt voor een reëel sluitende financie-

ring, het budget van € 110 miljoen zal niet worden over-
schreden, tenzij partijen overeenkomen, met instemming 
van de subsidieverstrekkers ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de provincie Gelderland, de scope en de bijbeho-
rende investering te verruimen;

- de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd 
vereist een goede dagelijkse samenwerking bij zowel de 
voorbereiding als in de uitvoering tussen de gemeente Ede, 
ProRail en NS poort. De domeinen van deze partijen ver-
tonen veel raakvlakken. Deze samenwerking zal volledig 
nieuw worden vormgegeven;

- het nevendoel is te ontdekken hoe dit type projecten zo-
danig kan worden geleid dat er een goede tot zeer goede 
kwaliteit tot stand komt tegen de juiste, maar laagst moge-
lijke maatschappelijke kosten. Daarmee wordt impliciet en 
expliciet gestuurd op minimaliseren van de kans op over-
schrijding van kosten en planning;

- de investeringen in de spoorzone moeten zodanig zijn dat 
op termijn een hogesnelheidslijn (de Deltalijn) station Ede-
Wageningen kan passeren met een snelheid van tenminste 
160 kilometer per uur;

- de uitvoering van de ontwikkelingen Ede-Oost en Ede 
spoorzone moeten blijven voldoen aan de kwaliteiten zoals 
omschreven in het Masterplan Ede-Oost en moeten passen 
binnen de kaders van het projectvoorstel spoorzone Ede;

- de documentatie rondom verschillende faseovergangen zul-
len ter beoordeling worden voorgelegd;

- het vastleggen van het vervolgproces in een samenwerkings-
overeenkomst tussen de gemeente Ede, ProRail en NS.

vVoor de innovatieve aanpak hanteren de gemeente Ede, Pro-
Rail en NS de volgende uitgangspunten:
1. Ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar wettelijke taak, 

bijvoorbeeld de gemeente Ede voor vergunningen en ProRail 
voor spoorse capaciteit, functionaliteit en kwaliteit, trans-
fer en stationsontwikkeling.

2. Het project wordt als één project geleid door een gezamen-
lijk te benoemen projectmanager. In de projectorganisatie 
nemen vertegenwoordigers van alle relevante partijen deel.

3. De projectmanager beheerst het integrale project namens 
alle partijen en beheert de financiële bijdragen van de ge-
meente Ede, de provincie Gelderland en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

4. Er worden specifieke afspraken gemaakt over gezamenlijke 
risicobeheersing met daarbij een zodanig stel regels dat 
iedere partner gericht is op het gezamenlijk doel en belang 
en op minimalisering van technische, planningtechnische, 
en financiële risico’s.

De gemeente Ede, ProRail en NS zullen tijdens en na afloop de 
innovatieve samenwerking – op grond van een objectieve toet-
sing – evalueren en hierover rapporteren aan de financiers van 
het project. De organisatie van het project ziet er als volgt 
uit:
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