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Geacht college, 

 

De NRD vormt het kader voor het op te stellen plan MER voor wat betreft van het te realiseren WFC 

en de verdere invulling van het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid. ABEO vindt het belangrijk 

dat er voldoende aandacht wordt besteed en de juiste waarde wordt toegekend aan die aspecten die 

voor de huidige bewoners in de omgeving belangrijk zijn. Dat zijn niet altijd dezelfde aspecten en 

waarden zoals die vanuit de gemeente en  projectontwikkelaars worden gezien. 

 

Natuurlijk begrijpen wij dat het WFC een belangrijk onderdeel is van de regio Foodvalley en dat dit 

Ede in economisch opzicht veel kansen biedt. De vestiging van bedrijven, kantoren en attracties die 

veel bezoekers trekken heeft ook een keerzijde. Ede-Oost kenmerkt zich nu als een rustige stille wijk 

met heel veel groen en aangrenzende makkelijk toegankelijke natuurgebieden. Door alle 

ontwikkelingen op de kazerneterreinen en de aanleg van een Parklaan verandert dit ingrijpend. De 

komst van een WFC en een andere invulling van het huidige bestemmingsplan Maurits-Zuid is de 

zoveelste verandering, die Ede-Oost zal ondergaan. 

 

Wij willen we dat er voldoende belang wordt toegekend aan de voor ons belangrijke aspecten. 

 

In een gesprek met de projectontwikkelaar hebben wij een aantal zorgen rond de voorgenomen 

ontwikkeling uitgesproken. Dat zijn de volgende zaken: 

 

1. De verkeersafwikkeling  rond het WFC-terrein en de parkeeroplossingen op het terrein, zodat 

in de omringende straten geen parkeeroverlast zal ontstaan. 

2. De groene invulling van het terrein. 

3. De mate van hoogbouw op het terrein. 

4. De locatie van het experience center en de mogelijke overlast 

 

Daar komt inmiddels als extra aandachtspunt bij: 

5. World Art Center 

 

Onze bezwaren en zienswijze op  deze punten: 



1. De verkeersafwikkeling rond het WFC-terrein en de parkeeroplossingen op het terrein. 

 

De bereikbaarheid van het WFC en de ontsluiting van het  Maurits-Noord wordt naar verwachting in 

de toekomst geregeld met de aanleg van de Parklaan. Belangrijk is op welke termijn, en in welke 

vorm, de Parklaan tot stand komt. Door lopende procedures of mogelijke afwijzing van het 

bestemmingsplan bestaat een gerede kans dat dit lang op zich laat wachten. Daardoor is goed 

onderzoek naar een tijdelijke ontsluiting belangrijk. Dit wordt ons inziens nu onvoldoende gedaan in 

de NRD WFC. Ook de keuze om logistiek verkeer via westelijke entree door een tijdelijke ontsluiting 

te laten verlopen, roept bij ons twijfels op. Namelijk of dit daadwerkelijk bijdraagt aan een goede 

doorloop (nog geen LARGAS kruispunt). 

 

Ook achten wij het noodzakelijk dat rond het terrein continu metingen naar verkeersdruk gedaan 

worden nu de Parklaan niet tijdig aangelegd kan worden. Zo komt snel eventueel sluipverkeer aan het 

licht. Met name kan dit ontstaan vanaf Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan door de wijk op Maurits-
Noord en Maurits Zuid. Indien dit ontstaat moeten zo snel mogelijk voldoende verkeer belemmerende 

maatregelen worden genomen. 

Ten aanzien van parkeeroplossingen vinden wij de NRD te vaag. Natuurlijk maak je zolang mogelijk 

gebruik van de beschikbare onbebouwde ruimte.  Duidelijkheid over de toekomstige benodigde 

capaciteit en die nu al in de plannen meenemen, voorkomt een knelpunt voor de wijk. Wij stellen dit 

vanuit de geprognosticeerde continue bedrijvigheid, het experience center en de evenementen. Grote 

aantallen bezoekers zijn voorzien. Dit speelt overigens op kortere termijn ook al gezien onze overlast 

ervaringen van het afgelopen jaar bij evenementen op de voormalige kazerneterreinen.  

 

2. De groene invulling van het terrein 

 

Als ABEO hebben wij eerder bij het bestemmingsplan Parklaan en het  bestemmingsplan voormalige 

kazerneterreinen onze zorg betreffende de groene invulling aangegeven. 

De  kazerneterreinen en Parklaan worden gepresenteerd als een groen gebied met een laan die zich van 

noord naar zuid door Ede slingert omgeven door groen. Dit wordt ondersteund door plaatjes in de 

toelichting van het bestemmingsplan, in de krant, tijdens presentaties aan het publiek en aan de raad. 

Deze plaatjes schetsen ons inziens niet de hele werkelijkheid. De gemeente gaat te snel voorbij aan 

wat er aan natuur en groen moet wijken voor de Parklaan en de invulling van de plannen op de 

voormalige kazerneterreinen en de enorme gevolgen die de beoogde bouwactiviteiten gaan hebben 

voor het ruimtelijke beeld. In de omgeving van de voormalige kazernes zullen de gevolgen van deze  

ingreep nog jarenlang zichtbaar en voelbaar zijn. De informatie die nu voorhanden is, schetst een te 

onvolledig beeld bij onze buurtbewoners. En het verhoudt zich ook moeizaam tot het eigen beleid van 

de gemeente om duurzaam om te gaan met de groene schatten van Ede. Graag zien wij tegemoet een 

overzicht voor de Kazerneterreinen en Parklaan, waarin duidelijk aangegeven, wat er aan groen 

verdwijnt (voor een deel al verdwenen is), wat behouden blijft en eventueel nieuw wordt aangeplant.  

Wij pleiten dus voor een transparant totaal plan bomen en groenvoorzieningen voor het nieuwe deel 

van Ede-Oost. 
 

Specifiek in de NRD vinden wij dus ook dat er onvoldoende wordt aangeven waar het groen behouden 

moet of zal worden. Uiteraard komen in een MER de belangrijke aspecten ook t.a.v. natuur aan de 

orde. Wij zouden ook graag zien, dat wat minimaal behouden blijft, aangevuld wordt in de varianten 

en planprincipes in de NDR. Projectontwikkelaars kunnen daar dan vanaf het begin rekening mee 

houden en de bewoners kunnen zien wat er zal gebeuren.  

 

 

 

  



3. De mate van hoogbouw op het terrein 

 

In de NRD wordt gesproken over versterken van de attractieve beleving en verankering van het WFC.  

Er zou een iconisch gebouw van 10-14 bouwlagen moeten komen zichtbaar vanuit de wijde omgeving. 

Ook bij de Sysselt nog een toren van 10 bouwlagen. Hier maken wij als ABEO echt bezwaar tegen. 

Hoogbouw past niet in de al bestaande bebouwde directe omgeving en eigenlijk ook niet binnen Ede 

waar hoogbouw zeker de laatste jaren vooral afgebroken wordt en ook dit wringt dus met het eigen 

beleid 

De huidige bewoners  voelen zich ernstig aangetast  in hun woongenot als die toren of landmark vlak 

voor hun deur wordt gebouwd. De noodzaak of meerwaarde voor toekomstige bedrijven en bezoekers 

van Ede en het WFC is niet duidelijk aanwezig en daarmee ondergeschikt aan belangen van bewoners 

in de omgeving. Bovendien vinden wij torens aan de rand van een natuurgebied als de Sysselt niet 

gewenst. Als je nu in de Sysselt verblijft heb je de beleving van bos en natuur en niet van bebouwd 

gebied. Dat verandert als je continue hoogbouw of hoge objecten in je zichtsveld hebt. Bovendien 

wringt het ook met het nieuwe qua ontwerp iconische station Ede – Wageningen en de bestaande 

monumenten op het terrein. Geen maximale bouwhoogte van 14 bouwlagen, maar de ambitie van een 

duurzame iconisch gebouwen met maximaal vier verdiepingen zouden wij graag in alle plannen 

opgenomen zien. Dus willen wij de bouwhoogte in de NRD aangepast hebben tot vier bouwlagen.  

 

4. De locatie van het experience center en de mogelijke overlast 

 

In de verschillende varianten wordt het experience centrum gepland in de noord westelijke hoek van 

de Mauritskazerne. Dat betekent dat  het meest drukke en publiekstrekkende deel tegen de huidige 

woonkern wordt gepland (Klinkenbergenweg en Berkenlaan). 

Met de te verwachten 350.000 bezoekers per jaar kan dit een behoorlijke overlast bezorgen. Het hangt 

natuurlijk af van welke activiteiten en waar precies (binnen en buiten) er worden gepland. De huidige 

(food) buitenactiviteiten hebben al de nodige overlast gegeven op het gebied van geluid en verkeer en 

het eerder genoemde parkeren. Wij verzoeken dat in een MER de consequenties voor de omgeving van 

350.000 bezoekers per jaar duidelijk in beeld worden gebracht. Ook zien wij graag dat een variant met 

het experience center op een ander plaats op het kazerneterrein serieus verkend wordt.  

 

5.  World Art Center 

 

Tenslotte vragen wij ons af hoe de recente plannen van een World Art Center (W.A.C.) in de 

onderhavige NRD WFC passen? 

 

Ook deze activiteit legt immers extra druk op dit terrein, omdat specifiek voor dit W.A.C. een groot 

aantal extra bezoekers op jaarbasis worden verwacht. Dat zal in ieder geval effect hebben op de 

verkeersstromen en benodigde parkeerruimte, maar ook andere milieu effecten zijn te verwachten. 

Neemt u dit alsnog mee in deze NRD? Wij zijn ook op dit aspect voor een totaalbeeld en een integrale 

afweging, zodat het voor ons en de huidige bewoners in de buurt helder is wat er te gebeuren staat. 

 

 

  



Conclusies en aanbevelingen 

Het blijft van belang bij de invulling en uitwerking van het ontwerp de omwonenden te betrekken en 

voorzieningen te treffen, waardoor de leefomstandigheden op een aanvaardbaar niveau kunnen worden 

gehouden. Er wordt ons inziens  onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de (bestaande) 

omwonenden. Ook daarom is het van belang een goed kader te scheppen waarbinnen een MER wordt 

opgesteld en vervolgens projectontwikkelaars aan het werk gaan. 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

Het bestuur van de Algemene Belangenvereniging Ede-Oost (ABEO) 

 

 
 

 

C.C. van der Woude 
Voorzitter ABEO                                                                                

    

 

 

 

P.A. Griffioen                                                                                                                                                           

Bestuurslid ABEO                                                                                                                                                                                       
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