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voorwoord

voorwoord
ede is de poort tot de veluwe, ons grootste natuurgebied. Tegelijkertijd is ede een agrarisch gebied met een 

lange geschiedenis van boeren die het landschap vorm geven. en dan is ede ook nog een groeiende stad 

met kenmerkende dorpen er omheen. dat alles kan een geheel vormen als er verbinding is tussen de delen. 

als het lukt om de veluwe en de kenmerkende structuren van het agrarisch gebied de stad en de dorpen in te 

trekken en dat alles zodanig dat elk dorp de eigen identiteit en schoonheid behoudt. dat beogen we met dit 

groenbeleidsplan. 

groen en blaUw

de naam van dit plan verraadt al dat ‘groen’ centraal staat. groen is de boom voor je huis, de bloemenberm om 

de hoek en het park in de buurt. Ter bescherming en versterking van dit groene kapitaal wil gemeente ede gaan 

bouwen aan een robuust raamwerk van groen en blauw, het water. dit raamwerk loopt van het buitengebied 

tot in de dorpskernen. we combineren het waar mogelijk met fiets- en wandelpaden om recreatie en toerisme 

te bevorderen. de waardevolle groenstructuren moeten duidelijker worden onderscheiden, behouden blijven en 

versterkt worden. dat doen we door de verbinding te leggen tussen groen en blauw. Hiervoor is een integraal 

groenbeleidsplan nodig.

verbinding

in het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat het groene kapitaal gekoesterd, versterkt en optimaal 

gebruikt moet worden. daarom zijn allereerst kwaliteit en identiteit belangrijk in dit groenbeleidsplan, waarbij 

we de verbinding leggen tussen de unieke dorpskernen en de kenmerkende groenstructuren. Ten tweede is er 

aandacht voor een klimaatrobuust ede, dat inspeelt op de klimaatverandering en de rol van groen en blauw 

daarin. ook is biodiversiteit een belangrijk thema. die staat onder druk en moet verbeterd worden. een gezonde 

leefomgeving is een uitgangspunt van dit groenbeleidsplan, leven in een groene omgeving draagt namelijk bij 

aan het geluksgevoel. 

en tenslotte hebben we dit plan opgesteld met behulp van vele edenaren. ik wil hierbij mijn dank uitspreken voor 

hun inzet en bijdragen, alles voor een nog mooier ede. 

Lex Hoefsloot

Wethouder Openbare Ruimte
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inleiding

inleiding
Het doel van dit groenbeleidsplan is het verbinden van groen aan blauw, waardoor integraal sturing gegeven

kan worden aan een toekomstbestendige groenblauwe koers, die ruimte biedt voor zowel de diverse 

landschappen als het water. 

een verbindend groenbeleid

door het verbinden van groenopgaven aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente, recreatie en 

toerisme, klimaatopgaven en infrastructuur zorgen we voor een maatschappelijke meerwaarde en ecologisch 

winst.

zo zijn wegen niet per definitie een obstakel voor natuurontwikkeling en biodiversiteit, maar kunnen ze juist een 

belangrijk onderdeel van die groene ambities vormen, als verbinder van het groen. ook natuurinclusief bouwen 

en beheren kan sterk bijdragen aan opgaven voor klimaatadaptie, biodiversiteit, welzijn en leefbaarheid. 

in dit groenbeleidsplan worden verschillende beleidsterreinen en bestaande visies, structuur- en beleidsplannen 

en ambitiedocumenten met elkaar verbonden:

•	 Bomenbeleidsplan	(2013)

•	 Visie	Openbare	Ruimte	(2016)

•	 Omgevingsvisie	Ede-Stad	2030	(2017)	

•	 Klimaateffect-Atlas	(2018)

•	 Programma	Biodiversiteit	‘Samen	sterker	met	natuur’	(2019)	

groenbeleid en omgevingskwaliteit

Het	groenbeleid	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	omgevingskwaliteit.	In	2019	is	de	Handreiking	

Omgevingskwaliteit	(PDF)	opgesteld	om	te	helpen	bij	uitvoering	van	de	integrale	aanpak	van	beleid	en	de	

opgaven. de handreiking bevat twaalf thema’s met bijbehorende ambities verdeeld over drie pijlers: mens, 

ecologie en economie. Het doel is om deze drie duurzaam te ontwikkelen. in het groenbeleid worden de 

volgende thema’s uit de handreiking verbonden:

•	 Woonomgeving

•	 Stad,	dorpen	en	landschappen

•	 Veiligheid	en	gezondheid

•	 Natuur	en	ecologie

•	 Watersysteem	en	klimaat

•	 Economie

•	 Vestigingsklimaat

Met de inzet van deze thema’s worden ontwikkelingen in een breder perspectief geplaatst en worden opgaven 

met elkaar verbonden. zo kan bijvoorbeeld de verbetering van de hemelwaterafvoer ook een bijdrage leveren 

aan het langer vasthouden van water in een klimaatbestendig park, dat tevens bijdraagt aan de biodiversiteit en 

de gezonde leefomgeving.

samen voor groen en blaUw

samenwerking, participatie en draagvlak zijn essentieel in deze tijd, zeker als het gaat om afstemming met de 

omgevingsvisie. de verhoudingen tussen de overheid en burgers, bedrijven en belanghebbenden zijn sterk aan 

het veranderen. daarbij hebben we te maken met veranderende rollen, het delen van verantwoordelijkheden, 

samenwerken en ruimte bieden voor initiatieven en ambities. openbaar groen is bij uitstek een onderwerp 

waarin gezocht moet worden naar een nieuwe balans en nieuwe spelregels voor een gedeeld, duurzaam en 

toekomstbestendig groenbeleid.

Het traject voor het opstellen van een groenbeleidsplan vraagt een om gedragen proces en resultaat. 

Ambtenaren,	bewoners	(vertegenwoordigers	van	wijken)	en	maatschappelijke	organisaties	zijn	in	verschillende	

fases betrokken bij de ontwikkeling van het plan. door een interactieve samenwerking is er gewerkt aan een 

integraal groenbeleidsplan. Het ontwikkelen van het groenbeleid is maatwerk voor gemeente ede. zowel 

procesmatig als inhoudelijk moet het passen bij de ambities van de gemeente ede en aansluiten op bestaand 

beleid.

leeswijzer > 
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leeswijzer

bennekom

ede

lUnteren

otterlo

HarskamP

wekerom

de klomP

ederveen

Uitvoering

voor de uitvoering van het 
groenbeleid in de zeven kernen, is 
in de verschillende kansenkaarten 
uitgewerkt waar en op welke wijze 
de groenstructuur gerealiseerd of 
versterkt kan worden. daarvoor zijn 
de ontbrekende schakels in beeld 
zijn gebracht, waar openbare groene 
ruimten verduurzaamd kunnen 
worden en de basiskwaliteit voor 
leefbaarheid en voor participatie van 
het groenbeheer en -onderhoud 
gewaarborgd kan worden. de 
kansenkaart is de bouwsteen voor 
toekomstige beheerplannen.

bennekom

ede

lUnteren

otterlo

HarskamP

wekerom

de klomP

ederveen

groen in de 
kernen

voor het groen in de zeven kernen zijn 
de vier structuurbepalende dragers 
van belang. daarnaast is er het wijk- 
en buurtgroen, waarvoor met name 
de betrokkenheid van de bewoners 
relevant is.

kwaliteit en identiteit

klimaat en water

ecologie en biodiversiteit

gezonde leefomgeving

robUUst 
raamwerk
(ambitie)
Het robuuste groenblauwe raamwerk 
geeft de toekomstbestendige koers 
aan voor de gemeente ede. Het is 
de	vertaling	van	de	(duurzaamheids)
ambitie en vormt een belangrijke 
bouwsteen voor de integrale groenvisie, 
waarbij	de	dynamiek	van	de	droogte	
van de veluwe, het nattere deel van de 
vallei en het overgangsgebied van de 
Flank	bepalend	is.	

groene gordels

groene loPers

blaUwe linten

klimaatbestendig groen

groen-
strUctUUr 
(visie)
Het groenblauwe raamwerk dient als 
vertrekpunt voor de uitwerking van 
de groenstructuur in de gemeente, 
waarbij een onderverdeling is 
gemaakt in vier structuurdragers: 
groene	gordels	(hoofdinfrastructuur),	
groene	lopers	(wegen),	blauwe	linten	
(waterstructuren)	en	klimaatbestendig	
groen	(groengebieden).

groenbeleid

op basis van de groenstructuurkaarten 
wordt het integrale beleid geformuleerd 
voor de verschillende thema’s: kwaliteit 
en identiteit, klimaat en water, ecologie 
en biodiversiteit en de gezonde 
leefomgeving.
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robUUst raamwerk (ambitie )
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kwaliteit en identiteit klimaat en water

ecologie en biodiversiteit gezonde leefomgeving

robUUst raamwerk (ambitie)
doel van het robuuste groenblauwe raamwerk 

is om de toekomstbestendige groenblauwe 

koers te bepalen voor de komende tien jaar. 

Het raamwerk geeft vier speerpunten: kwaliteit 

en identiteit, klimaat en water, ecologie en 

biodiversiteit, gezonde leefomgeving.

basis zijn de kernkwaliteiten van het 

cultuurhistorische en natuurlijk landschap 

en het netwerk van natuurgebieden en 

ecologische verbindingen. Het raamwerk is 

herkenbaar op verschillende schaalniveau’s. 

de landschappen van de veluwe en de vallei 

met het waardevolle overgangslandschap van 

de	Flank	vormen	de	basis	van	het	robuuste	

groenblauwe raamwerk. Het benut de 

eigenheid en identiteit van de verschillende 

Edese	landschappen,	en	specifiek	de	Flank	

met het karakteristieke reliëf, de hoge 

veluwerand en de overgang naar de lager 

gelegen vallei. versterking van de eigenheid 

en identiteit draagt bij aan het realiseren van 

de ambities ten aanzien van cultuurhistorie, 

klimaat, ecologie en gezonde leefomgeving

kaart robUUst raamwerk



vallei

kernen

velUwe

flank

kwaliteit en identiteit

Simply Organized

robUUsT raaMwerk groensTrUCTUUr groen in de kernen groenbeleid UiTvoering

Simply Organized kaarT



velUwe

kwaliteit en identiteit
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terug

Het stuwwallencomplex van het veluwemassief behoort tot 
de oudste bewoonde gebieden van nederland. Het vormde 
een hoog en droog ‘eiland’, omgeven door drassige vlaktes 
die regelmatig te kampen hadden met overstromingen. 
vanaf de prehistorie tot diep in de middeleeuwen schiep de 
mens hier door een proces van exploitatie, overbeweiding en 
verdroging een ander landschap: het oerbos maakte plaats 
voor cultuurbos, uitgestrekte heidevlaktes en zandverstuivingen. 
alleen kleine landbouwenclaves, archeologische vindplaatsen, 
zoals de grafheuvels en de raatakkers of Celtic fields en de zeer 
oude toponiemen houden de veluwe als een oud woon- en 
landbouwgebied in herinnering. grote delen van de veluwe 
kenden echter nauwelijks of geen bewoning, althans dat wordt 
verondersteld. Het veluwemassief is nu een gebied waarvan 
grote delen een extensief bodemgebruik kennen. er zijn veel 
omvangrijke	natuurterreinen	(bos	en	heide)	en	er	zijn	gemiddeld	
veel minder bebouwde gebieden dan elders in de gemeente. 
Landschapstypen	op	de	Veluwe	zijn:	bos-	en	heidelandschap,	
met in de enclaves kampenlandschap en heide- en 
broekontginningslandschap.

kenmerken
•	 Aaneengesloten	bos-	en	natuurgebied
•	 Reliëf	van	de	stuwwal,	glooiend	landschap
•	 Archeologische	vindplaatsen
•	 Productiebossen	(veelal	naaldhout:	grove	den,	douglas	en		
	 fijn	spar)	met	rationele	verkaveling
•	 Loofbossen	met:	zomereiken,	berkenbos,	wintereiken,		 	
 beukenbos
•	 Groot	contrast	tussen	besloten	karakter	bosgebieden	en		
 open karakter heide- en stuifzandgebieden en    
 landbouwenclaves
•	 Wegenstructuur	van	oude	verbindingswegen	en	nieuwe		
 doorkruisingen. een rationele ontsluitingsstructuur in de   
 productiebossen en een parkachtige, veelal in de loofbossen  
 en op de landgoederen. 



flank

kwaliteit en identiteit
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de flanken van het veluwemassief zijn reeds vroeg 
continu bewoond. de ligging op de steile overgang 
tussen veluwemassief in het oosten en de lagere delen 
van de gelderse vallei in het westen bood goede 
vestigingsvoorwaarden voor zowel jager-verzamelaars als de 
latere landbouwers. de verspreiding van bewoning door de 
eeuwen heen vertoont een duidelijke relatie met het voorkomen 
van relatief vruchtbare en goed te bewerken gronden en 
bronhorizonten	(water)	op	en	langs	de	daluitspoelingswaaiers	
en lagere stuwwalflanken. Men kon op sommige locaties 
gebruik maken van de vruchtbare gordeldekzandgronden, 
waarop	de	aaneengesloten	bouwlandcomplexen	(engen)	
ontstonden. bovendien had men eenvoudig toegang tot de 
vruchtbare lager gelegen gebieden, waar kwel vanuit de 
stuwwal naar boven kwam. Het kenmerkende engenlandschap, 
dat	een	groot	deel	van	de	overgangszone	typeert,	ontstond	uit	
het	hier	veel	voorkomende	landbouwsysteem.	Als	gevolg	van	
gunstige vestigingsvoorwaarden en bevolkingsgroei groeiden 
de bewoningskernen uit tot een reeks van dorpen en kernen op 
de overgangszone. 

kenmerken
•	 Overgang	van	stuwwal	naar	vallei
•	 Duidelijk	herkenbare	rand	van	de	stuwwal
•	 Oude	occupatievorm	van	hoger	gelegen	engen,	dorpen	en		
 lager gelegen weidegebieden nog duidelijk aanwezig
•	 Blokverkaveling	
•	 Groot	contrast	tussen	open	engen	(aaneengesloten		 	
	 bouwlanden)	en	beslotenheid	bebouwing,	erfbeplanting,		
 houtwallen, bos en wegbeplanting aan randen engen 
•	 Wegenpartroon:	verbindings-	en	ontginningsweg	langs	de		
 rand, met wegen naar veluwe en vallei. spinstructuur in de  
 kernen. wegenpatroon wordt mede bepaald door microreliëf.

terug



vallei

kwaliteit en identiteit
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de gelderse vallei is een oud dekzandgebied gelegen tussen 
de veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, gekenmerkt door een 
afwisselend	landschap	met	een	uitgebreid	bekensysteem.	
Het sterk versnipperde en relatief laag gelegen landschap van 
de gelderse vallei heeft zijn weerslag gehad op het gebruik 
ervan in de loop der eeuwen. de lagere delen waren lange 
tijd veel te nat voor gebruik en bewoning op grote schaal. 
lange tijd vormde de gelderse vallei een doorgangsgebied, 
waarin vooral oost-west verbindingen op dekzandruggen en 
-koppen lagen. deze vormden een soort stepping stones in 
het verder moerassige gebied. nadat de waterhuishouding 
werd gereguleerd, zien we als gevolg daarvan beduidend 
meer mogelijkheden voor bewoning en voedselvoorziening. 
vanaf de hogere gronden ter weerszijden komen in de late 
Middeleeuwen bevolkingsgroepen om gebiedsdelen te 
claimen, te ontginnen en te benutten. een groot deel van de 
gelderse vallei, binnen de grenzen van de gemeente ede, kan 
gerekend worden tot het broek- en heideontginningslandschap. 
op de dekzandruggen kampenlandschap en in het westen het 
veenontginningslandschap. 

kenmerken:
•	 Dekzandruggen	(tot	2m.	boven	maaiveld)	met	oost-west		
 oriëntatie
•	 Oost-west	gericht	bekenstelsel
•	 Grote	afwisseling	in	hoog-laag,	bodemgebruik,	open-	 	
 besloten etc.
•	 Ruimtelijk	beeld	bepaald	door	bouw-	en	graslanden		 	
 begrensd door bosjes, houtwallen en -singels en erf- en  
 wegbeplantingen
•	 Bebouwing	verspreid	over	gebied	
•	 Verkaveling	en	wegenpatroon	zijn	afhankelijk	van	het		
	 landschapstype:	onregelmatige	blokverkaveling	en			 	
 kronkelige wegen in het kampenlandschap;   
 rechthoekige verkaveling en rechte wegen in het het jonge  
 ontginningslandschap en strokenverkaveling en rechte   
 wegen in het veenontginningslandschap.

terug
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kernen oP de flank
de nederzettingen bennekom, ede, lunteren, wekerom, 
otterlo en Harskamp zijn allen ontwikkeld op de grens van 
het veluwemassief en de gelderse vallei, waarbij bennekom, 
ede en lunteren in een lijn lagen met wageningen. op de 
overgang tussen de hoge, droge gronden en de lage, natte 
gronden waren er volop kansen voor het karakteristieke 
landbouwsysteem,	met	akkergronden	op	de	engen,	graslanden	
in de vallei en heidevelden op de veluwe. Hierdoor konden deze 
nederzettingen uitgroeien tot agrarische kernen. in de twintigste 
eeuw groeide ede uit tot een aanzienlijke stedelijke kern. de 
overige kernen groeiden minder snel, maar veranderden wel 
sterk als gevolg van de komst van forenzen en toeristen. 

kernen in de vallei
ederveen en de klomp zijn veenkolonies, ontwikkeld op de 
plaats	van	een	afgegraven	(hoog)veenmoeras.	Het	veen	werd	
hier vanaf de vijftiende eeuw planmatig afgegraven. vanwege 
slechte ontwatering verliep deze ontwikkeling aanvankelijk zeer 
traag, waardoor ook de kernen bescheiden bleven. vanwege 
het verschuiven van de kern van wekerom als gevolg van 
aanhoudende zandverstuivingen in de negentiende eeuw, kan 
ook dit dorp tegenwoordig gerekend worden tot een van de 
kernen in de vallei. 

terug

lUnteren
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Hittestress

extreme neerslag

droogte

Blauwe	omgevingsvisie	(BOVI)	2050	(Waterschap	Vallei	en	Veluwe)

klimaat en water
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bron afbeelding: klimaateffectatlas ede 2018

blaUwe linten als robUUst watersysteem
de veluwe vormt de oorsprong van een stelsel van beken en watergangen dat in westelijke richting afstroomt, 
samenvloeit	en	uitkomt	in	het	Valleikanaal.	Dit	watersysteem	is	de	levensader	van	de	historische	en	huidige	
landschappen	en	zal	in	de	toekomst	als	duurzaam	watersysteem	een	belangrijke	drager	moeten	zijn	van	
ruimtelijke	ontwikkelingen.	Dit	duurzame	watersysteem	kan	versterkt	worden	door	het	vergroten	van	de	
waterberging in de bovenloop van het bekenstelsel bij de rand van de hoger gelegen veluwe. de waterrijke 
verbindingszones lunterse beek en lunterse beek-rijn vormen het primaire groenblauwe raamwerk in de vallei. 
Op	de	Veluweflank	(overgangslandschap	met	de	grondwaterfluctuatiezone)	zal	er	in	de	toekomst	wateroverlast	
ontstaan als er geen maatregelen worden genomen. 

robUUst groenblaUw raamwerk als drager voor een klimaatrobUUste leefomgeving
Het klimaat verandert; perioden van extreme neerslag en grote droogte wisselen elkaar steeds sneller af. ook 
in de gemeente ede merken we de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. door de klimaatverandering 
zullen we niet alleen moeten leren omgaan met piekbuien, maar ook met verdroging als gevolg van langdurige 
droogte. zeker tegen de rand van de Hoge veluwe kan ineens veel regen vallen. 
in de sterk verstedelijkte gebieden, zoals het centrum van ede, speelt het optreden van hittestress een 
toenemende rol van betekenis.  

Het natUUrlijk systeem als basis voor maatregelen
Het groenblauwe raamwerk is een samenhangend netwerk waar diverse functies samen komen zoals het 
vasthouden en bergen van water, het tegengaan van hittestress en draagt bij aan een duurzame en gezonde 
leefomgeving. 
de inrichting van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij de verwerking van extreme neerslag. door 
ingrepen in de bovengrondse inrichting kan op een eenvoudige wijze extreme neerslag gebufferd worden in 
een groene inrichting. zo kunnen we overtollig regenwater tijdelijk vasthouden, bijvoorbeeld op de overgang 
hoog-laag, of afvoeren naar plekken waar het geen overlast veroorzaakt zoals groenzones. Hiermee houden we 
ook water vast in tijden van droogte.  
door slimme inpassing versterken we de groenblauwe structuur en besparen we hogen kosten door aanleg 
van extra verdiepte parkeerterreinen of grote bergingsbassins voorkomen. bij het treffen van de maatregelen 
spelen het landschap en de bodem een belangrijke rol. zo liggen onze kernen veelal op de flank van de veluwe 
en kennen we verschillende omstandigheden waarmee we bij het treffen van maatregelen rekening moeten 
houden.   

groen - blaUwe PrinciPes
•	 We	gebruiken	regenwater	waar	het	valt
•	 We	benutten	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte
•	 We	stellen	hoge(re)	eisen	aan	de	bescherming	tegen	wateroverlast	in	gebieden	met	economische	en		 	
 bezoeker intensieve functies
•	 We	streven	naar	een	duurzame	en	gezonde	stad

klimaat en water
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klik Hier voor de klimaateffectatlas ede 2018 (digitaal) >

https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66ac247a35ef4b27a8e366ce62dc0bc4


bron afbeelding: klimaateffectatlas ede 2018

Blauwe	omgevingsvisie	(BOVI)	2050	(Waterschap	Vallei	en	Veluwe)

groenblaUwe oPlossingen
groenblauwe oplossingen vragen om slim en gecombineerd ruimtegebruik. dit vergt intensieve samenwerking 
tussen de verschillende diensten zoals ruimtelijke ordening, riolering, groen en verkeer en externe partijen. 
Samenwerken	biedt	kansen	voor	synergie.	Om	effectief	en	efficiënt	in	bepaalde	buurten	en	wijken	aan	de	slag	
te gaan, coördineren we onze aanpak vanuit een integrale aanpak.
Groenblauwe	oplossingen	dragen	bij	aan	synergie	van	de	beleids-	en	beheerafdelingen	en	dragen	bij	aan	de	
volgende doelen:
•	 Infiltratie	en	buffering	van	regenwater	(tegengaan	wateroverlast	en	droogte);
•	 Verkoeling	en	schaduw	van	de	openbare	ruimte	en	huizen	(tegen	hitte);
•	 Herstel/ontwikkeling	biodiversiteit;
•	 Verhoging	aantrekkelijkheid	van	en	meerwaarde	voor	woon-	en	werkmilieu;
•	 Dragen	bij	aan	de	gezonde	leefomgeving.

We	betrekken	en	stimuleren	burgers	bij	dit	onderwerp.	Dit	is	een	logische	(vervolg)stap,	aangezien	particulier	
terrein ruimte kan bieden voor oplossingen om wateroverlast, hitte en verdroging te voorkomen. in de 
communicatie	nemen	we	zowel	klimaatadaptie	(groenblauwe	maatregelen)	als	klimaatmitigatie
(zoals	energieneutraal	bouwen,	circulaire	economie)	mee.

naast inwoners en bedrijven in het gebied is het waterschap vallei en veluwe een belangrijke partner als 
waterbeheerder om te denken in de mogelijke oplossingsrichting. Het waterschap heeft haar visie op de 
toekomst vastgelegd in de bovi , deze visie bevat belangrijke uitgangspunten over de omgang van water 
en	de	inrichting	van	het	watersysteem	voor	de	Veluwe,	de	Flank	en	de	vallei.	Deze	uitgangspunten	worden	
onderschreven en zijn deels ondergebracht in onze groenvisie. 

klimaat en water
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gelders natUUrnetwerk
natUra2000

2. Wat zit er in mijn bos?
Een goede bescherming van de vleermuizen in een gebied begint met een 
inventarisatie. Welke vleermuizen komen er voor? Waar liggen de belangrijkste 
jachtgebieden? Zijn er winterverblijven aanwezig? En nog belangrijker: welke bomen
worden bewoond? Deze bomen kun je na een inventarisatie merken en/of op een
kaart aantekenen.

Hieronder volgt een aantal praktische tips voor de omgang met en de
bescherming van vleermuizen in het bos. Een vleermuisinventarisatie toont het
belang van een bosgebied aan. Bovendien brengt een inventarisatie de bomen
in kaart die door vleermuizen bewoond worden. Inventariseer dus altijd 
voorafgaand aan elke vorm van bosonderhoud. Bij de onderstaande adviezen
staan ook bruikbare tips, als je als beheerder, plotseling aan bomen moet gaan
werken en je niet in de gelegenheid bent geweest om een inventarisatie te
doen. Bovendien kan een vleermuisdeskundige op de dag/nacht voorafgaand
aan kapwerkzaamheden controleren of er echt geen vleermuizen meer in een
boomholte aanwezig zijn. Als een kolonieboom ondanks alles toch gekapt moet
worden, denk er dan op tijd aan om een ontheffing van de Flora- & Faunawet
aan te vragen. Volgens Artikel 11 van deze wet is het namelijk verboden
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen,
te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Alle door vleer-
muizen gebruikte boomholten zijn strikt beschermd!

Inventarisatiemethoden
Het inventarisatieonderzoek kun je als beheerder uitvoeren, bijvoorbeeld in
samenwerking met vleermuisdeskundigen van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming VZZ (zie adressenlijst). Doordat vleer-
muizen per seizoen redelijk vaak verhuizen, kan het nodig zijn om een bos een
paar keer te inventariseren. 
Alleen wanneer een vleermuisinventarisatie van een gebied gedurende een
volledig seizoen en op een aantal verschillende manieren is uitgevoerd kan een
goed en volledig beeld van de situatie ontstaan. 

4

Vleermuiskasten
      
     
      
      
    
       

    
    
    
    
  
     
    
     
     


    

 
 

     
     
    
      
       
  
      
      
    
       
    

    
     

   






Bomenbrochure_10.qxd  25-3-2004  22:53  Page 4

De inhoud (tekst, foto's en tekeningen) van deze brochure in PDF zijn beschermd door het auteursrecht. Niets van deze uitgave
mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook zonder toestemming van de maker(s).  © SVB / VZZ, 2003

ecologiscHe 
verbindingen 
(vleermUizen)

natUUr

bloeiende bermen

ecologie en biodiversiteit

groene strUctUUr voor 
ecologie en biodiversiteit 
en kwaliteit
de groenstructuur van de gemeente ede kan in drie zones 
worden onderverdeeld:
•	 De	Veluwe;	de	hooggelegen	stuwwal	met	stuifzand	en	
 uitgestrekte bos- en heidegebieden met enkele verspreid  
	 voorkomende	bouwlanden	(kampen),	de	vele	NSW-	 	
 landgoederen zoals landgoed de Hoge veluwe met het  
 jachtslot st. Hubertus en de natuurgebieden van het gelders  
	 Natuurnetwerk	(GNN)	met	allerlei	verbindingszones		 	
	 (ecologische	poorten	en	ecoducten).
•	 De	Flank,	het	overgangsgebied	tussen	de	hooggelegen		
 stuwwal en het laaggelegen veengebied met een bijzonder  
	 waardevol	landschapsgradiënt	(helling)	en	de	kernen	Ede,		
	 Bennekom	en	Lunteren,	de	Doesburger	eng	(en	overige		
	 engen),	het	Kasteel	Hoekelum	(Bennekom)	en	het	Landgoed		
	 Kernhem	(Ede)
•	 De	Gelderse	Vallei;	met	het	dekzandgebied	waarin	op	hoger		
 gelegen dekzandruggen de bebouwing concentreert en in  
 de lagere delen stroomgebieden van beken en   
 oude beeklopen liggen, en het laaggelegen veengebied met  
 aaneengesloten weidegebieden. de waterrijke   
 verbindingszones lunterse beek en lunterse beek-rijn maken  
 deel uit van de ecologische hoofdstructuur en verbinden de  
 veluwe, de natuurgebieden in de vallei, de    
 Utrechtse Heuvelrug en het rivierenland. de gemeentelijke  
 ecologische verbindingszones verbinden veluwe, flank, vallei  
	 en	(de	zuidelijke)	Utrechtse	Heuvelrug.

een mogelijke koers met integrale oplossingsrichtingen voor het 
toekomstige groene raamwerk is het uitwerken van een:
robuust landgoedversterkingsplan 
•	 Landgoederen	koppelen	aan	de	diversiteit	van	(stedelijke)		
 landschappen
•	 Verbinden	van	robuuste	groene	(erfgoed)	structuren	zoals		
 lanen en oudere bossen
dynamisch biodiversiteitssysteem koppelen aan droge, nat- 
droge en natte eco-verbindingszones 
•	 Kleinschalig	aantrekkelijk	landschap	met	hoge	biodiversiteit
•	 Meer	groen	en	biodiversiteit	in	steden	en	dorpen
vitale hoofdgroenstructuur vanuit landschap naar de   
kernen 
•	 Biodiversiteitsplan,	bloemrijke	kernen
•	 Waterinclusieve	groene	stads-	en	dorpsranden	(ook	voor	de	
 buurgemeenten veenendaal en wageningen
Het creëren van meer groene ruimte in de bermen
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De Engen - Das 
 

Boslandschap - Boommarter  
 

 
De engen vormen de overgang tussen de 
bossen en het agrarisch gebied; de flank 
van de Veluwe. De das is een bewoner 
van bossen die voedsel zoekt op 
agrarische percelen. De burcht wordt 
gegraven op hoger gelegen gronden, 
verscholen tussen opgaande begroeiing. 
Rond de schemer komt de das 
tevoorschijn op zoek naar voedsel, dat in 
hoofdzaak bestaat uit regenwormen. Ook 
vruchten, noten, maïs, paddenstoelen, 
knaagdieren, slakken en kevers staan op 
het menu. Voedsel kan de soort goed 
vinden mede dankzij de dikke eerdlaag 
die in het engen-gebied aanwezig is.  

  
De boommarter is een typische bewoner 
van het boslandschap in Ede. Het dier leeft 
op de hoge zandgronden van de Veluwe, 
maar komt ook steeds meer voor in de 
lagere delen, zoals de in de Gelderse vallei. 
De boommarter houdt van bossen en is een 
goede boomklimmer. Oude statige 
beukenlanen vormen een goed leefgebied 
omdat de soort graag verblijft in 
boomholtes. Zijn eten bestaat uit insecten, 
vogels en eieren, kleine zoogdieren en aas. 
Verder worden er veel bessen en vruchten 
gegeten. Dit afwisselende menu maakt dat 
de boommarter een afwisselend leefgebied 
nodig heeft, zoals in Ede is te vinden.  

 

Kampenlandschap - Boerenzwaluw Heidelandschap- Zandhagedis 

 
De boerenzwaluw vertegenwoordigd het 
kampenlandschap. In het kleinschalige 
agrarische cultuurlandschap liggen 
boerenerven die tal van erfsoorten 
herbergen. De boerenzwaluw is een soort 
die broedt in schuren en foerageert boven 
de agrarische percelen. In het 
kampenlandschap stromen verschillende 
beekjes. Boerenwaluwen scheren 
rakelings over het water om insecten te 
verzamelen. De boerderijen staan vaak 
langs de beekjes, aan de flank van de 
hoger gelegen akkers; de kampen. Er zijn 
veel verschillende landschapselementen 
te vinden, waaronder knotbomen.  

  
In Ede bevinden zich uitgestrekte en ook 
kleinschalige heidevelden. De heidevelden 
herbergen een grote biodiversiteit. In de 
gebieden leven verschillende soorten 
reptielen als de zandhagedis. Reptielen 
warmen zich op in de zon om actief te 
worden. In structuurrijke heide met open 
plekken kunnen reptielen worden gezien. 
Ook tal van andere soorten als insecten, 
broedvogels en kleine zoogdieren vinden er 
een plek voor beschutting, voedsel en 
voortplanting. Veel  specifieke soorten zijn 
alleen op heideterreinen te vinden.  
 
 
 
 
 
 

 

Veenontginning - Rietorchis  
 

Woongebied - Gewone dwergvleermuis 
 

 
Het veenontginningslandschap bestaat uit 
oude woeste veengronden die in cultuur 
zijn gebracht. Het zijn van oudsher natte 
gebieden. Ze bevinden zich in het 
westelijke deel van de gemeente, in de 
lage Vallei. Op deze locatie liggen 
verschillende natuur- en 
natuurontwikkelingsgebieden zoals de 
Groene grens, de Ecozone en het 
Allemanskampje. Ambassadeur van het 
landschap  is de rietorchis. De soort komt 
voor in vochtige gebieden en verspreidt 
zich via stoffijn zaad. Voor het overleven 
als plant is de plant afhankelijk van een 
bodemschimmel. Vochtige gebieden 
herbergen unieke plant- en diersoorten. 

  
Het woongebied vormt niet alleen voor 
mensen een leefomgeving, maar ook voor 
dieren en planten. Een aantal diersoorten is 
zelfs sterk afhankelijk van menselijke 
bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld de 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 
gierzwaluw en huismus. Speciaal voor deze 
soorten treft de gemeente Ede maatregelen 
om populaties te versterken. In tuinen zijn 
ook veel soorten te vinden. Bloemrijke 
plekken trekken vlinders en bijen aan. Een 
bijzondere vlindersoort in Ede is de 
sleedoornpage. De gemeente Ede is ook 
belangrijk voor wilde bijen. Het woongebied 
is belangrijk voor biodiversiteit en de 
beleving daarvan.  

 

Heide- en Broekontginningslandschap - Steenuil Bedrijventerreinen - Zwarte roodstaart 
 

 
Het Heide- en Broekontginningslandschap 
betreft een kleinschalig agrarisch 
cultuurlandschap. In het  landschap 
bevinden zich verspreid liggende 
boerderijen met verschillende 
landschapselementen als houtwallen, 
bosjes en poelen. Dit vormt het ideale 
leefgebied voor verschillende erfvogels 
als de steenuil. De steenuil komt voor op 
boerenerven waar de soort broedt in 
schuren, nestkasten of holtes van 
fruitbomen of knotwilgen. Regenwormen, 
insecten en muizen staan op het menu 
van deze kleinste uil van Nederland.  
 
 

  
Op de bedrijventerreinen van Ede komen 
typische soorten voor. De zwarte roodstaart 
is een liefhebber van hoge stenige 
gebouwen. Op de daken van bedrijven is 
ook biodiversiteit aanwezig of te creëren. In 
de avonduren is het vaak rustig op 
bedrijventerreinen en zijn er tal van soorten 
te vinden. De groenstructuren op 
bedrijventerreinen hebben een hoge 
natuurwaarde. Soorten als de rietorchis, 
ijsvogel en sleedoornpage zijn er te vinden. 
Zandige plekken vormen een leefgebied 
voor zandbijen. De groene dooradering van 
bedrijventerreinen vormt een belangrijk 
netwerk voor planten en dieren. 

 

 

 
 
 

groenstrUctUUr ede; netwerk voor biodiversiteit
de groenstructuren in ede vormen een belangrijk netwetwerk voor de biodiversiteit. de structuren vormen verbindingen 
tussen leefgebieden, maar vormen ook leefgebied voor verschillende planten en dieren. 

in de ecologische bermen zijn veel verschillende soorten inheemse kruiden te vinden zoals de veldsalie, rietorchis 
en steenanjer. verschillende soorten insecten als vlinders en bijen vinden er leefgebied. de gemeente ede is een 
bijvriendelijke gemeente en treft verschillende maatregelen voor wilde bijen. een voorbeeld hiervan zijn zandbijen die 
gebruik maken van zandige plekken waar ze kleine holletjes graven om in te nestelen. iedere soort stelt haar eigen eisen 
aan het leefgebied; de ene soort nestelt in het zand en de andere maakt weer gebruik van afgestorven stengels. ook 
voor voedsel zijn er per wilde bijensoort andere plantengroepen belangrijk als voedselbron. gedurende het jaar is het 
niet alleen voor bijen, maar ook voor andere insecten belangrijk om op kleinschalig niveau afwisseling te hebben om 
alles te vinden wat nodig is om te overleven. overleven doen insecten in verschillende stadia, denk aan eieren, laven, 
poppen, nimfen en volwassen dieren. voor al deze levensstadia zijn verschillende vegetatiestructuren nodig. Hierbij is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat er ook in de winter delen van de berm overeind blijven om te overwinteren. dit alles vraagt om 
maatwerk in het beheer. 

door ecologisch beheer krijgen kruiden in bijvoorbeeld gazons kans om uit te groeien en te bloeien. op deze bloeiende 
planten komen wilde bijen en andere insecten af. insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de 
bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en veel zoogdieren. als daar een groot deel 
van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. als gemeente willen we het 
goede	voorbeeld	geven	voor	de	versterking	van	de	biodiversiteit.	Gazons	van	het	type	biljartlaken	stammen	uit	de	17de-
eeuw. er ontstaat een nieuwe norm voor wat we nu mooi en beschaafd vinden.

Hoe meer diversiteit er in de begroeiing aanwezig is, hoe meer diersoorten hiervan gebruik maken. dichte struwelen 
worden gebruikt door vogelsoorten om te broeden en te slapen. ook kleine zoogdieren vinden er een schuilplaats. 
dergelijke plekken waar dieren zich kunnen terugtrekken zijn cruciaal in een dichtbevolkte stad. dood hout levert 
ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit; een groot deel van de insecten is daarvan zelfs afhankelijk om te 
overleven. wanneer een dode boom geen gevaar vormt voor de omgeving, dan laten we die graag staan. binnen de 
bebouwde	kom	zijn	er	ook	plekken	met	brandnetels	en	bramen;	onkruid?	Zeker	niet	altijd:	Wist	je	dat	er	in	Nederland	190	
verschillende soorten wilde bramen voorkomen? braamstruiken zijn erg belangrijk voor insecten als bijen en vlinders. vele 
insecten zijn afhankelijk van brandnetels, zoals dag- en nachtvlinders, wantsen, enkele slakken, cicaden, snuitkevers en 
glanskevers. bramen vormen een goede verstopplaats en nestplaats voor broedvogels en zoogdieren. en wat te denken 
van een heerlijk potje bramenjam?

voor de ecologische waardering van een groenstructuur zijn er verschillende aspecten van belang zoals de aanwezige 
kruiden, bomen en struiken en de overgangen daartussen. inheemse soorten die van hier van nature thuishoren, bloeien 
en vruchten vormen hebben bijvoorbeeld een hoge waarde. oude inheemse bomen herbergen zowel boven de grond 
als	onder	de	grond	een	ecosysteem	met	tal	van	soorten	die	daarvan	afhankelijk	zijn	en	in	verbinding	staan	met	elkaar.	
Hierbij is het bodemleven van levensbelang. een goed bodemleven is daarnaast ook van belang voor een goede 
bodemstructuur; handig bij het intrekken van regenwater bij een flinke hoosbui. in aaneengesloten groenstructuren met 
weinig doorsnijding van infrastructuur en verlichting zijn over het algemeen hoge natuurwaarden aanwezig. 

in een aantal groenstructuren zijn watergangen aanwezig. deze groenblauwe structuren vormen een belangrijk netwerk 
voor tal van dieren en planten. Hoe natuurlijker de oevers hoe meer biodiversiteit. de oplettende wandelaar komt 
regelmatig ijsvogels tegen; op een tak boven het water speuren ze naar visjes. boven watergangen in het noordelijke 
deel van ede foerageren watervleermuizen. voor de hoofdgroenstructuur geldt dat deze belangrijk is als vliegroute en 
foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen. de structuren vormen een voedselbron; insecten. daarnaast zijn 
de bomen belangrijk ter oriëntatie voor de vleermuizen en vormen ze beschutting. 

alle activiteiten binnen de hoofdgroenstructuur dienen bij te dragen aan de natuurwaarden van het gebied. dit wordt per 
casus getoetst. wanneer activiteiten afbreuk doen aan de natuurwaarden van een gebied, dan dienen deze in oppervlakte 
te worden gecompenseerd. wanneer dit niet mogelijk is, dan worden er in de kwaliteit van het gebied geïnvesteerd. 

ecologie en biodiversiteit
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gezonde leefomgeving

food voedselbossen

recreatie ParticiPatie

koPPelkansen voor kwaliteit 
(cUltUUrHistorie en recreatieve 
roUtes)
een gezonde leefomgeving is een omgeving die uitnodigt tot 
gezond eten en bewegen, waar de lucht gezond is, waar je 
voeten niet nat worden en waar je je bij betrokken voelt.
Het robuust raamwerk biedt ruimte voor voedselproductie, 
recreatie. Het wijk- en buurtgroen biedt juist ruimte voor 
participatie in ontwikkeling en beheer.

voor de gezonde leefomgeving ligt de focus op de randzones 
van de kernen, waar de druk op het landschap het grootst 
is, en op de herstructurering van bestaande kernen, waar de 
problemen op het gebied van leefbaarheid en wateroverlast 
actueel zijn. 
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robUUst raamwerk (ambitie )

robUUst raamwerk (ambitie)
De	ambitie	is	een	klimaat	robuust	groen/
blauw raamwerk.

van hieruit volgen de toekomstbestendige 
opgaven: kwaliteit en identiteit, 
klimaatbestendigheid, een sterke
ecologische infrastructuur en een gezonde
leefomgeving. een klimaatbestendige
infrastructuur, die bestaat uit een ruim palet
van	ecosystemen	(groen	en	blauw)	vanuit	het
landschap naar de kernen, geeft vorm aan de
toekomstbestendige opgaven.

Het raamwerk biedt koppelkansen. zo kan 
het versterken van cultuurhistorie en erfgoed,  
koppelkans voor kwaliteit,  gepaard gaan  
met: 
•	 een ruimtelijke kader voor recreatieve 

routes	(oude	wegen	en	paden)
•	 een	ruimtelijke	kader	voor	recreatieve	routes		
	 (oude	wegen	en	paden)	voor	wandelaars,		
 fietsers en ruiters
•	 het	voorzien	van	voedsel	en	schoon	water
•	 het	reguleren	van	watermanagement
•	 het	ontwikkelen	van	ecosystemen	voor			
 planten en dieren
•	 het	verbeteren	van	de	leefomgeving		 	
 als het gaat om eigenheid, identiteit en  
 betrokkenheid
•	 het	creëren	van	meer	groene		 	 	
 ruimte voor voedselbossen en    
 hoogstamboomgaarden
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groenstrUctUUr (visie )
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groene gordels groene loPers

blaUwe linten klimaatbestendig groen

groenstrUctUUr (visie)
de kwaliteit en identiteit van de groenstructuur 

in de gemeente ede wordt gevormd door de 

landschappen van de veluwe, de vallei en 

de	Flank	met	de	verbindende	groene	ruimten	

langs de infrastructuur. beeldbepalend is 

de hoofdinfrastructuur met brede bermen 

langs de rijks- en provinciale wegen en de 

spoorlijnen, de zogenoemde groene gordels. 

daarnaast zijn het de wegen door

de kernen als verbinding van het 

landschap met de bebouwde omgeving, 

de zogenoemde groene lopers. in het 

buitengebied van de vallei zijn het de groene 

beekdalen, die als blauwe linten door het 

landschap lopen tot in de kern en de oude 

verbindingslinten als groene lopers tussen 

de kernen en buurtschappen. van belang is 

het brongebied, waar de beek ontspringt in 

westelijke richting en naar de lagergelegen 

vallei loopt. Tot slot gaat het om de groene 

omgeving in de kernen die kan bijdragen 

aan de opgave voor het klimaatbestendige 

groene omgeving. de samenhang van 

deze groenstructuur vormt het robuuste 

groenblauwe raamwerk op de schaal van het 

landschap en de kernen.

kaart groenstrUctUUr



groene gordels
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groene gordels
de groene gordels zijn brede bermen, 

gelegen langs de rijks en provinciale 

wegen en spoorlijnen. deze gebieden zijn 

geen eigendom van de gemeente ede, 

maar zijn wel potentiële gebieden om als 

waardevolle ecologische verbindingen 

van de lagergelegen vallei naar de hoger 

gelegen veluwe te functioneren. Het zijn de 

potentiële gebieden waar, in samenwerking 

met de eigenaren, gestreefd kan worden 

naar een optimale biodiversiteit. bij de oude 

rijkswegen	(nu	provinciale	wegen)	komt	daar	

het streven naar optimale cultuurhistorische 

herkenbaarheid en waar mogelijk natuurlijke 

waterberging bij.



groene loPers

Simply Organized
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Simply Organized kaarT

groene loPers
de groene lopers zijn de groenvakken en 

bomen langs infrastructuur van de kernen, die 

de verbindingen vormen binnen de kernen, 

tussen de kernen en naar het buitengebied. 

de groene lopers worden deels gevormd 

door waardevolle laanstructuren. de bermen 

en de laanbomen vormen de kwaliteit van 

de groenstructuur, zowel voor de ecologie 

en biodiversiteit als voor hittestress en een 

gezonde leefomgeving.



blaUwe linten
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blaUwe linten
de blauwe linten zijn de beekdalen, welke 

ontspringen	op	de	flank)en	de	watergangen	

in de kernen. deze waterlichamen zijn 

van essentiële betekenis zijn voor de 

waterhuishouding, zowel in droge periode als 

in	perioden	van	(extreme)	neerslag.	

ze zorgen voor de afwatering- en ontwatering 

van het grondwater in de lager gelegen delen 

van ede. in de lager gelegen delen met name 

in de kern ede vormen de blauwe linten de 

basis voor de groenstructuur



klimaatbestendig groen
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Simply Organized kaarT

klimaatbestendig groen
onder klimaatbestendige groengebieden valt 

het groen in de kernen, dat verbonden is met 

de groenstructuur van gordels, lopers en linten. 

deze groene ruimten kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren in het vinden van oplossingen 

voor klimaatgerelateerde vraagstukken. zoals 

de verwerking van extreme neerslag of het 

beperken van de omgevingstemperatuur. 

daarnaast biedt dit direct kansen om de 

biodiverstiteit te versterken. Hiermee dragen ze 

bij aan het gezonde groen in de kernen. 

Het groen in ede en de dorpen is belangrijk 

voor de biodiversiteit. Het vormt bij uitstek de 

plek voor meer flora en fauna. veel  soorten 

zijn afhankelijk van steden en dorpen. door 

met de inrichting van bebouwde gebied met 

planten en dieren rekening te houden kan 

dan ook een belangrijke bijdrage worden 

geleverd aan het in stand houden van de 

nederlandse biodiversiteit.



groenstrUctUUr (visie )
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groen in de kernen

Simply Organized

robUUsT raaMwerk groensTrUCTUUr groen in de kernen groenbeleid UiTvoering

lUnteren

ede

bennekom

wekerom
HarskamP

otterlo

ederveen en de klomP

kernen oP de flank
de nederzettingen bennekom, ede, 

lunteren, wekerom, otterlo en Harskamp 

zijn allen ontwikkeld op de grens van het 

veluwemassief en de gelderse vallei, waarbij 

bennekom, ede en lunteren in een lijn 

lagen met wageningen. op de overgang 

tussen de hoge, droge gronden en de lage, 

natte gronden waren er volop kansen voor 

het	karakteristieke	landbouwsysteem,	met	

akkergronden op de engen, graslanden in de 

vallei en heidevelden op de veluwe. Hierdoor 

konden deze nederzettingen uitgroeien tot 

agrarische kernen. in de twintigste eeuw 

groeide ede uit tot een aanzienlijke stedelijke 

kern. de overige kernen groeiden minder snel, 

maar veranderden wel sterk als gevolg van de 

komst van forenzen en toeristen. 

kernen in de vallei
ederveen en de klomp zijn veenkolonies, 

ontwikkeld op de plaats van een afgegraven 

(hoog)veenmoeras.	Het	veen	werd	hier	vanaf	

de vijftiende eeuw planmatig afgegraven. 

vanwege slechte ontwatering verliep deze 

ontwikkeling aanvankelijk zeer traag, 

waardoor ook de kernen bescheiden bleven. 

vanwege het verschuiven van de kern van 

wekerom als gevolg van aanhoudende 

zandverstuivingen in de negentiende eeuw, 

kan ook dit dorp tegenwoordig gerekend 

worden tot een van de kernen in de vallei.



identiteit

bennekom ontstond op de grens van de veluwe en de gelderse vallei en ontwikkelde zich van een langgerekt 
esdorp	in	de	middeleeuwen	tot	een	brinkdorp	in	de	negentiende	eeuw.	Rond	1900	was	er	sprake	van	een	
bescheiden dorpskern met daarom heen een open agrarische structuur, die de kern met het buitengebied 
verbond. buiten het dorp lagen de kastelen Hoekelum en Harselo, het landhuis boekelo en enkele grote 
boerderijen. 

dankzij de sterke verbetering van de infrastructuur werd bennekom vanaf de late negentiende eeuw ontdekt 
door welgestelden en renteniers, die hier grote landhuizen stichtten op ruime groene kavels. 
gedurende de twintigste eeuw breidde het dorp in oostelijke en westelijke richting uit. 

groenstrUctUUr

bennekom ligt in de overgangszone. de kern ligt in de flank en raakt aan de oostzijde de bossen van de veluwe 
en aan de westzijde de openheid van de vallei. in noordelijke en westelijke richting wordt bennekom begrensd 
door	de	A12	en	N781.	Daarnaast	is	Bennekom	steeds	verder	ingeklemd	tussen	de	stedelijke	structuur	van	Ede	in	
het noorden en die van wageningen in het zuiden. Het behoud van de groenstructuur en het versterken van de 
dorpsrand is dan ook belangrijk voor het karakter van het dorp.

in de kern wordt de groenstructuur met name bepaald door het grit van groene lopers, waarbij de noord-zuid 
georiënteerde edeseweg, die overgaat in de bovenweg het belangrijkste is. deze verbinding heeft in het noorden 
en zuiden een overwegend groen karakter door de aanwezigheid van forse bomen in de voortuinen, bomenrijen 
en in het noordelijk deel groenstroken. in het centrum overheerst echter een stedelijk karakter. de noord-
zuidverbinding wordt herhaaldelijk doorsneden door west-oost georiënteerde verbindingen. 

1900 identiteit groenstrUctUUrrobUUst raamwerk
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identiteit

ede ontwikkelde zich op de overgang van het veluwemassief en de gelderse vallei, op de grens van het lager 
gelegen, open landschap met het hoger gelegen, deels beboste landschap. Hoofdverbindingen ontwikkelden 
zich in noord-zuidelijke richting tussen de verschillende nederzettingen. Haaks hierop liepen de wegen naar de 
heidevelden en de broekgronden. de bebouwing ontwikkelde zich hoofzakelijk langs de doorgaande routes, 
met engen en heidevelden buiten de kern. 

deze situatie bleef tot ver in de negentiende eeuw zo bestaan. verbeterde ontsluitingen zorgden voor een sterke 
groei van ede. de voorheen gescheiden noordelijke en zuidelijke kernen van ede groeiden langzaam naar elkaar 
toe. lang werd vastgehouden aan de wens om het agrarische karakter te behouden. in de tweede helft van de 
twintigste eeuw bleek dit met de voortdurende groei van industrie en de bevolking steeds minder mogelijk. 
De	grote	infrastructurele	verbindingen,	zoals	de	A30,	A12,	N224	en	de	spoorlijn,	bepalen	tegenwoordig	sterk	de	
ruimtelijke structuur. 

groenstrUctUUr

de stad ede omvat delen van de vallei aan de westzijde, de flank in het centrale midden en de veluwe in het 
oosten. deze zones worden met elkaar verbonden door belangrijke infrastructurele verbindingen van de a12, het 
spoorlijntracé	en	de	N224.	Dit	is	met	name	beleefbaar	aan	de	doorzichten	op	de	omliggende	omgeving.	Ook	
in de onderliggende groene lopers kan de beleving van de verschillende landschappen versterkt worden. in het 
westelijk deel van ede kan dit samen gaan met de versterking van de blauwe linten, die vanuit de vallei in ede 
uitmonden. de karakteristieke spinstructuur van de oude verbindingslinten is op meerdere plekken  visueel en 
functioneel onderbroken.

ede telt diverse grote klimaatbestendig groengebieden, waaronder het landgoed kernhem in het noorden, 
stadspark	het	Koekelste	Veld,	het	Proosdijkpark	en	Hoekelum	als	open	groen	tussen	Ede	en	Bennekom.	
belangrijk is dat de groene kwaliteit, de landschappelijke structuur en de beleving van deze parken versterkt 
worden. 
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identiteit

lunteren ontwikkelde zich als esdorp aan de westrand van de veluwse stuwwal. kenmerkend is hier de 
afwisseling tussen hoog en laag in het landschap. de bebouwing concentreerde zich op de hoger gelegen 
oostrand, in het lager gelegen westen ontwikkelden percelen bouw- en weiland, bos en houtwallen. rondom de 
kern lagen de Meulunterense, lunterense, veender en vlaarkampse eng. de langgerekte wildwal, die de grens 
tussen de engen en de heidevelden in het oosten markeerde, vormde hier lang een karakteristieke structuur. Ten 
noordwesten en zuiden van lunteren was sprake van een kampenlandschap, met kleinschalige akkergronden 
en graslanden.

aan het einde van de negentiende eeuw veranderde de structuur sterk door de aanplant van het luntersche 
buurtbosch.	Dankzij	de	nabijheid	van	bos,	natuur	en	de	ontwikkeling	van	infrastructuur	(de	komst	van	de	
spoorlijn),	werd	Lunteren	steeds	aantrekkelijker	voor	forenzen	en	toeristen.	Waar	aanvankelijk	het	dorp	vooral	
uitbreidde door verdichting, werden halverwege de twintigste eeuw nieuwbouwwijken ontwikkeld in het 
noordwesten en zuidoosten van het dorp.

groenstrUctUUr

de gehele kern van lunteren ligt in de overgangszone. aan de westzijde raakt het de openheid van de vallei 
en aan oostzijde de beslotenheid van de beboste veluwe. de groenstructuur weerspiegelt sterk de ruimtelijke 
structuur van het dorp. lunteren kent drie belangrijke min of meer noord-zuid georiënteerde verbindingen: 
de hoofdstructuur van het spoortracé in het oosten, de centraal gelegen dorpsstraat en de westelijk gelegen, 
enigszins afbuigende westzoom, die overgaat in de bisschopweg. de dorpsstraat is aan weerszijden beplant 
met bomen, maar kent zeker in het centrum een overwegend stedelijk karakter. de structuur van de westelijke 
gordel langs de dorpsrand wordt daarentegen bepaald door het landschappelijke karakter van het omliggende 
landschap. Haakse lopers waaieren vanuit de kern uit in de richting van de vallei en de veluwe. 

vanuit de vallei monden enkele beken uit rond lunteren, de structuur van deze blauwe linten is echter nog 
weinig zichtbaar. 
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identiteit

otterlo ontstond op hoger gelegen gronden en ontwikkelde zich tot een esdorp aan de kruising van enkele 
belangrijke	handelswegen	(o.a.	Ede	–	Apeldoorn	en	Arnhem	–	Harderwijk).	Vanaf	de	middeleeuwen	tot	in	
de twintigste eeuw werd het dorp gekenmerkt door de openheid van de omliggende heidegronden, die het 
noorden, oosten en zuiden van otterlo begrensden, en de engen en broeklanden in het westen. 

In	de	twintigste	eeuw	werden	de	stuifzanden	en	heidevelden	systematisch	bebost.	Hierin	speelde	de	familie	
kröller Müller een belangrijke rol. zij legde het landgoed de Hoge veluwe aan. de ontwikkelingen hadden onder 
meer tot gevolg dat otterlo en de veluwe zich ontwikkelden tot recreatieve trekpleister. Hierdoor groeide het dorp 
en werd een planmatige aanpak voor de uitbreiding noodzakelijk.

groenstrUctUUr

de groenstructuur van otterlo wordt sterk bepaald door de ligging van het dorp aan de rand van de veluwe. 
Groene	lopers	richting	het	oosten	en	zuiden,	als	de	Dorpstraat,	Houtkamp,	Zandingsweg	en	Onderlangs	(deels	
onverhard),	zijn	gedeeltelijk	met	bomenrijen	beplant	en	verbinden	zo	de	kern	met	het	omliggende	Veluwse	
landschap. 

belangrijke verbindingen zijn tevens de noord-zuid georiënteerde anrhemseweg, die als hoofdweg door het 
dorp	loopt	en	de	ten	noorden	van	het	dorp	gelegen	N304.	Ook	deze	gordels	zijn	gedeeltelijk	beplant	met	
bomenrijen. doorkijkjes op openbaar groen of het omliggende landschap, versterken hier de groenstructuur. 
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identiteit

Harskamp is ontwikkeld als klein esdorp op de grens van een oostelijk en westelijk gelegen eng. de kleine 
agrarische nederzetting ontwikkelde zich als een lintdorp op de overgang van de droge, arme gronden in het 
oosten en lage, natte gronden in het westen. de dorpskern kreeg hierdoor een sterk lineaire structuur. Haaks op 
de	hoofdverbinding	(de	Dorpsstraat	en	de	Otterloseweg)	lag	Huize	Harskamp,	op	een	rechthoekig	terrein	met	
een orthogonale lanenstructuur. 

Harskamp groeide sterk door de komst van het infanterie schietkamp aan het einde van de negentiende eeuw. 
de legerplaats is gesitueerd aan de zuidoostelijke zijde van het dorp aan de rand van de heide.
gedurende de twintigste eeuw werden de uitgestrekte oostelijk gelegen heidevelden in toenemende mate 
bebost. de beslotenheid van de oostelijke dorpsrand zorgde voor een contrast met de openheid van de engen. 

groenstrUctUUr

de groenstructuur van Harskamp wordt sterk bepaald door de noord-zuid georiënteerde provinciale weg die 
het dorp met otterlo verbindt. vanuit het buitengebied heeft de verbinding een nadrukkelijk groen karakter, met 
groen stroken en de aanplant van bomenrijen. in het dorp wordt dit op enkele locaties onderbroken door open 
plekken. Haaks op deze verbinding staan enkele kleinere groenstructuren. een belangrijke groene loper is de 
oost-west georiënteerde laarweg, die overgaat in de dabbeloseweg en eveneens grotendeels beplant is met 
bomenrijen aan een of weerszijden van de weg.

behalve door de gordels en lopers wordt de groenstructuur hier gevormd door het klimaatbestendig groen, dat 
sterk bepaald is door het open groene karakter van het dorp, ter hoogte van de voormalige engen. van belang 
voor het behoud van de eigen groenidentiteit is dat deze relatie met het omliggende landschap behouden 
blijft.  
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identiteit

wekerom is ontwikkeld als agrarische nederzetting aan de noordrand van de wekeromse eng. Hier ontwikkelde 
een langgerekt lint van boerderijen. Het geheel werd omringd door bouwlanden en heide. als gevolg van 
grootschalige zandverstuivingen in de negentiende eeuw verschraalden de bouwlanden, totdat ze steeds 
minder vruchtbaar werden. Hierop verplaatste de nederzetting geleidelijk in noordelijke richting, waar de boeren 
lagere, natte gronden ontgonnen tot bouwland. Het nieuwe bebouwingspatroon stond haaks op de bestaande 
landschappelijke oost-westrichting.

groenstrUctUUr

de structuur van de oude nederzetting werd sterk bepaald door de overheersende oostwestrichting van de 
aanwezige beken en het boerderijenlint. in het huidige dorp is de noord-zuid georiënteerde edeseweg de 
belangrijke drager, die richting het noorden dichter beplant is met bomenrijen. ook langs de beken en oude 
oost-westverbindingen komen bomenrijen voor. 
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identiteit

Ederveen	en	De	Klomp	zijn	veenkolonies,	gelegen	in	een	afgegraven	(hoog)veenmoeras.	Vanaf	de	vijftiende	
eeuw werd het veen planmatig ontgonnen. door het afsteken van turf vanuit evenwijdig uitgegraven sloten, 
ontstonden lange rechthoekige percelen. in de negentiende eeuw namen kleine boeren en dagarbeiders 
het land in gebruik. zij splitsten de langgerekte percelen in delen, waardoor een kleinschalig landschap met 
zeer smalle stroken ontstond, dat relatief dicht bewoond werd. in de ruimtelijke structuur is dit nog altijd goed 
herkenbaar.	Ederveen	ontwikkelde	vanuit	de	Hoofdweg	met	een	opstrekkende	verkaveling.	Omstreeks	1920	
kreeg het dorp haar huidige vorm. Halverwege de twintigste eeuw volgde de eerste planmatige uitbreiding.

de klomp is ontstaan als overslagpunt voor turf dankzij de ligging aan de kruising van de rijksstraatweg 
Amersfoort-Arnhem	(N224)	met	de	oude	weg	Lunteren-Veenendaal.	Vanwege	de	ligging	aan	belangrijke	
verbindingswegen kreeg het dorp al vroeg enige betekenis. Met de aanleg van de spoorlijn en de a12 
ontwikkelde de klomp steeds meer in zuidelijke richting.

groenstrUctUUr

de groenstructuur van ederveen en de klomp bestaat uit de noord-zuid georiënteerde Hoofdweg, die met 
name in ederveen wordt doorkruist door diverse haakse verbindingen. karakteristiek is deze overheersende 
oost-westrichting, die bepaald wordt door de smalle rechthoekige percelen, de evenwijdige lopende sloten, 
houtwallen, lanen, wegen en zandpaden. de dorpen hebben een overwegend open karakter, die wordt 
onderbroken door de aanplant van bomenrijen langs diverse hoofd- en ontsluitingswegen. 

ederveen onderscheidt zich van de klomp wat betreft het aanwezige groen in de kern. door groene veldjes, 
plantsoenen en de aanplant van bomen in straten heeft het dorp een groen karakter. de klomp wordt begrensd 
en doorsneden door diverse belangrijke verbindingswegen. langs deze groene gordels liggen kansen voor een 
robuuste groenstructuur. voor beide dorpen geldt dat de relatie met het omliggende landschap van belang is 
voor het behoud van de eigen groenidentiteit.  
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groenbeleid
robuust groen-blauw raamwerk

groenbeleid

Het landschap, het groene kapitaal van de gemeente ede, wordt als ‘proeftuin voor nederland’ aangemerkt. Het 
landschap als gezonde leefomgeving is een vestigingsvoorwaarde, waarbij de groene waarde van het gebied 
in balans moet zijn met de economische waarde in nieuw stedelijke ontwikkelingen. Het vertrekpunt hierbij is 
behoud en versterking van de groene waarde. om in de toekomst het groene kapitaal te kunnen behouden en 
te versterken is een integraal groenbeleid nodig volgens de vier speerpunten uit het bestuursakkoord ‘ruimte 
voor ede 2018-2022:
-	 Kwaliteit	en	identiteit	(groene	erfgoed	en	historische	groenstructuren)
-	 Klimaat	en	water	(hittestress,	vernatting	en	verdroging)
-	 Ecologie	en	biodiversiteit	(waarden	voor	flora	en	fauna)
-	 Gezonde	leefomgeving	(food,	voedselbossen,	volkstuinen,	recreatie	en	participatie)

groenbeleid en omgevingskwaliteit
de ambitie van het integrale groenbeleid is vastgelegd in het robuust groenblauwe raamwerk als basis voor de 
visie op de groenstructuur van ede, waarbij de vier speerpunten als leidende principes randvoorwaardelijk zijn. 

integraal groenbeleid betreft meerdere beleidsterreinen. Het groenbeleid sluit aan bij het bestaande en 
nieuwe	beleid,	zoals	dat	onder	andere	is	omschreven	in	de	Visie	Openbare	Ruimte	(2016);	de	Stadsvisie	Ede,	
omgevingsvisie	Ede-Stad	2030	(2017);	het		Bomenbeleidsplan	(2013);	het	Programma	Biodiversiteit	‘Samen	sterker	
met	natuur’	(2019)	en	de	‘Klimaateffect-Atlas	2020’.	

integraal groenbeleid betreft ook de aansluiting bij het provinciale beleid voor de ontwikkeling van het gelders 
Natuurnetwerk	en	de	Omgevingsvisie	van	het	Waterschap	Veluwe	en	Vallei	(2018).	

groenbeleid en relatie met de omgevingsvisie
in 2020 en 2021 wordt de omgevingsvisie van ede opgesteld. in de omgevingsvisie zullen de strategische 
doelen van dit groenbeleid verwerkt worden:
-  vastleggen robuuste groenblauwe raamwerk
-  evenwichtige verdeling tussen rood, groen en blauw

1

STADSVISIE 
EDE Omgevingsvisie 

Ede-Stad 2030

Visie Openbare Ruimte
gemeente Ede

30 juni 2016 (vastgesteld gemeenteraad)

 
BOMEN VOOR DE TOEKOMS
BOMEN VOOR DE TOEKOMSTT

TOEKOMST VOOR BOMEN 

BOMENBELEIDSPLAN

Toekomst voor bomen
bomen voor de toekomst

Bomenbeleidsplan
gemeente Ede 

BELEIDSBOEK

Samen sterker 
met natuur

Programma Biodiversiteit
B L A U W E  O M G E V I N G S V I S I E  2 0 5 0

W a t e r s c h a p  V a l l e i  e n  V e l u w e

H A N D R E I K I N G  
Omgevingskwaliteit

Waarde toevoegen aan initiatieven 
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kansen voor de flank 

robUUst groenblaUw raamwerk (ambitie)
de gemeente ede wil de vier speerpunten verzilveren door de ontwikkeling van een robuust groenblauw 
raamwerk. de aandachtspunten voor de uitwerking van het groenblauw raamwerk zijn:
•	 de kwaliteit en de identiteit van het landschap en het groen in de kernen versterken.
•	 klimaatbestendig, als het gaat om het vasthouden en bergen van water en het tegengaan van hittestress. 
•	 biodiversiteit en ecologische waarden behouden en vergroten.
•	 Toekomstbestendige en gezonde leefomgeving stimuleert. 

Het	raamwerk	zet	in	op	de	groene	kernkwaliteiten	van	de	Veluwe	en	de	Vallei	met	de	Flank	als	overgangszone	
en gradiënt van de hoge en droge veluwe naar de lage, natte vallei. Het raamwerk verbindt deze 
natuurgebieden door middel van groene corridors. Het robuuste groenblauwe raamwerk moet worden 
vastgelegd in de gemeentelijke omgevingsvisie.

kansen voor de flank
bij toekomstbestendige opgaven ligt de focus op de stedelijke randzones, waar de druk op het landschap 
het grootst is, en bij de herstructurering van bestaande stedelijke kernen, waar de problemen op het gebied 
wateroverlast actueel zijn.
De	Flank	vormt	als	het	ware	de	klimaatbestendige	ecologische	zone	van	het	raamwerk,	dat	bestaat	uit	een	palet	
van	verschillende	ecosystemen	(groen	en	blauw)	en	dat	loopt	vanuit	het	landschap	tot	in	de	kernen.	
- onderzocht moet worden of dit gebied in aanmerking komt voor de samenwerking met de regiodeals van  
 het rijk.

 groen-blauwe principes
	 •	 bij	stedelijke	ontwikkelingen	is	het	principe	van	‘groen	voor	rood’	leidend	
	 •	 een	ruimtelijke	kader	voor	recreatieve	routes
	 •	 het	creëren	van	(schoon)	water	in	verband	met	hittestress
	 •	 het	reguleren	van	watermanagement	voor	natte	en	droge	perioden
	 •	 het	creëren	van	infiltratiegebieden	in	het	groen
	 •	 het	ontwikkelen	van	ecosystemen	voor	planten	en	dieren
	 •	 het	verbeteren	van	de	leefomgeving	als	het	gaat	om	eigenheid,	identiteit	en	betrokkenheid
	 •	 het	voorzien	van	voedsel	

groene corridors als verbinding van natUUrgebieden
om de natuurwaarden als verbinding tussen de veluwe en de vallei te borgen, zullen zogenoemde ’groene 
corridors’ ontwikkeld moeten worden als verbindende structuur van het gelders natuurnetwerk. daarmee 
wordt de noodzakelijke relatie gelegd met het natuurnetwerk van de beekdalen in de vallei als een 
toekomstbestendige koers voor het groenblauwe raamwerk met integrale oplossingsrichtingen voor:
- robuust versterkingsplan voor het historische landschap, landgoederen en erfgoed 
-	 Uitwerken	van	een	dynamisch	biodiversiteitssysteem	

 groen-blauwe principes
	 •	 Landgoederen	koppelen	aan	de	diversiteit	aan	bebouwde	en	onbebouwde	omgeving
	 •	 Verbinden	van	robuuste	groene	(erfgoed)	structuren	zoals	de	lanen	en	oudere	bossen
	 •	 Koppelen	aan	droge,	nat-droge	en	natte	eco-verbindingszones	
	 •	 Kleinschalig	aantrekkelijk	landschap	met	hoge	biodiversiteit

GRADIËNT

VERBINDING 
VAN ENGEN

BRONGEBIEDEN

OPEN EN BESLOTEN

Simply Organized

robUUsT raaMwerk groensTrUCTUUr groen in de kernen groenbeleid UiTvoering



voorbeelden van holle en bolle wegen

groene corridor tussen ede en bennekom Groene	corridor	(natte	verbinding)	bij	het	knooppunt	Ede	–	
veenendaal

groenstrUctUUr gemeente ede (visie)
Het robuust groenblauw raamwerk is gericht op een verbindende groenstructuur om daarmee uitvoering te 
geven aan de toekomstbestendige groenblauwe koers van de gemeente. dit is vertaald naar een integrale 
groenvisie	waarbij	de	dynamiek	van	de	droogte	van	de	Veluwe,	de	natte	natuur	van	de	Vallei	en	de	uniciteit	
van	de	Flank,	als	het	overgangsgebied	tussen	de	Veluwe	en	de	Vallei	bepalend	is	voor	de	ambitie	ten	aanzien	
van klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit. de groenstructuur zal geborgd moeten worden in het nog op te 
stellen omgevingsplan van de gemeente ede. de groenstructuur dient als vertrekpunt voor samenhangende 
structuurdragers en bestaat uit waardevolle, robuuste verbindingen, die kenmerkend zijn voor de kernkwaliteiten van 
het edese landschap en wordt gevormd door:
- groene gordels langs de rijks- en provinciale wegen
- groene lopers langs de gemeentelijke wegen en fietspaden
- blauwe linten langs de beekdalen en waterstructuren
- klimaatbestendig groen in de stedelijke kernen

rUimte voor groen als gebiedsgericHte oPgave
voor de verbindende structuur van de gordels, lopers en linten geldt dat er meer ruimte moet zijn voor groen en dat 
de groene ambitie mede leidend is bij nieuwe ontwikkelingen, uitvoeringsplannen die over het algemeen vanuit 
een	infrastructurele	of	(riool)	technische	opgave	zijn	geagendeerd.	
om het groenbeleid tot uitvoering te laten komen wordt een tweetal gebieden aangewezen als uitvoeringsvoorstel 
voor de gebiedsgerichte, integrale aanpak, te weten de groene corridor tussen ede en bennekom en de groene 
corridor	(natte	verbinding)	bij	het	knooppunt	tussen	Ede	–	Veenendaal.

 groen-blauwe principes
 de ruimte voor en de functie van groen moeten worden bepaald als randvoorwaarden voor de inrichting en  
 daarbij:
	 •	 Bijdragen	aan	een	gezonde	leefomgeving	
	 •	 Beleving	van	de	kwaliteit	en	identiteit
	 •	 Klimaat	robuust	
	 •	 Multifunctioneel	gebruik
	 •	 Circulair	ontwerpen	
	 •	 Biodiversiteit	versterken
	 •	 Diversiteit	van	assortiment
	 •	 Natuurinclusief:	natuurinclusief	ontwerpen	en	beheren.	
	 •	 Eetbaar	groen
	 •	 Beheersbaar
	 •	 Inpassen	bestaande	waardevolle	groenelementen;	indien	niet	mogelijk	compenseren	voor	nieuw		 	
  groenelement

diversiteit en klimaatbestendig groen
ingezet op vitale en klimaatbestendige groenstructuur. 

 groen-blauwe principes
	 •	 Diversiteit	in	beplanting.	Geen	monoculturen
	 •	 Toepassing	van,	zoveel	als	mogelijk,	inheemse	soorten	of	eventueel	exoten
	 •	 Invasieve	soorten	bestrijden
	 •	 Eetbare	planten	voor	mens	en	dier
	 •	 Meer	groen	in	de	kernen

de groenstrUctUUr als klimaatbestendige oPlossing
we hanteren een andere filosofie bij het verwerken van regenwater. de bovengrondse inrichting, het verloop van het 
maaiveld,	wordt	voortaan	als	het	primaire	systeem	benaderd.	Regenwater	wordt	op	deze	wijze	méér
zichtbaar en tegelijk zo gestuurd dat we overlast en schade zo veel mogelijk voorkomen of verminderen.
kenmerkend voor het edese landschap is de historische greppelsstructuur langs de paden en wegen. 
klimaatbestendig groen vraagt om ruimte voor bovengrondse waterberging en natuurlijke infiltratie. deze deels
verdwenen structuur is een middel om in de openbare ruimte het regenwater op te vangen en langer vast te
houden.

 groen-blauwe principes
	 •	 Maaiveld	benutten	en	daar	waar	mogelijk	bovengrondse	waterbering	maken
	 •	 Extra	ruimte	voor	de	groenstructuur	is	noodzakelijk
	 •	 Bij	de	transformatie	van	de	groenstructuur	zijn	de	karakteristieke	profielen	van	holle	en	bolle	wegen	leidend		
	 	 (zie	foto’s	hiernaast	als	inspiratie)
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groen in de kernen
de groenstructuur van gordels, lopers en linten dooradert vanuit het landschap de stads- en dorpskernen. Het 
gaat	om	het	groen	in	de	kernen	die	gelegen	zijn	op	de	Flank	(Bennekom,	Ede,	Lunteren,	Wekerom,	Otterlo	
en	Harskamp)	en	in	de	Vallei	(Ederveen	en	de	Klomp).	De	groene	lopers	in	de	historische	kern	zijn	tevens	de	
verbindingen die gekoppeld dienen te worden aan de recreatieve routes langs historische wegen.
Het beleid leidt tot kansen in de zeven kernen, waarbij per kern de opgave in beeld wordt gebracht. de 
uitvoering van het groenbeleid is gekoppeld aan het verduurzamen van de groenstructuur met de basiskwaliteit 
voor leefbaarheid, die mede door middel participatie in groenbeheer en -onderhoud gewaarborgd kan worden. 
als het gaat om de verbindende groenstructuur in de kernen zijn er nog ontbrekende schakels, die moeten 
worden aangelegd. in het groen van de kernen zijn ook de zoeklocaties voor waterberging aangegeven om 
deze te agenderen bij toekomstige opgaven.

 groen-blauwe principes
	 •	 de	groenstructuur	wordt	bepaald	door	de	gordels,	lopers	en	linten	en	het	klimaatbestendige			 	
  groengebieden
	 •	 deze	structuur	vormt	de	kaders	voor	de	uitwerking	in	de	beheer-	en	onderhoudsplannen
	 •	 de	groenstructuur	verbindt	het	landschap	met	het	groen	in	de	kernen

ParticiPatie van Het wijk- en bUUrtgroen
Het groen, dat geen onderdeel uitmaakt van deze samenhangende groenstructuur valt onder de noemer van 
het wijk- en buurtgroen. dit groen wordt ingezet voor de betrokkenheid en de participatie van de bewoners. 

 groen-blauwe principes
	 •	 Initiatief	moet	gedragen	worden	door	de	bewoners
	 •	 Initiatieven	worden	getoetst	op	onder	andere	uitvoerbaarheid,	beheerbaarheid,	klimaatbestendigheid,		
  ecologische aspecten en landschappelijke inpassing en identiteit.
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SAMEN WERKEN AAN HET 
BIJENLANDSCHAP 

Voedsel
Variatie in

bloemaanbod
is belangrijk!
zorg dat het 
landschap

bloemrijk is in elk
seizoen

Tuinen
Minder tegels en 

meer planten.
Maar minder 

sierplanten en meer 
stuifmeel- en 

nectarrijke planten.
Gebruik natuurlijke

bestrijdingsmiddelen

Bedrijventerreinen
• Niet teveel schaduw

• Zonnige open plekjes
• Bloemrijk grasland

• Aantrekkelijk terrein

De hele keten is 
nodig

• Deel uw 
ambities met
 infobordjes

• Houd bij het 
inrichten al 

rekening met het 
beheer

Nestelplekken bijen
Open, zandige plekjes 
zoals zonbeschenen 

hellingen. 
Struweel met overjarige
takken (holle stengels) 

of dood hout

Bijenhotels
Holle stengels aan

één kant dichtmaken 
en plaatsen op zonnige 
plekken, met afdakjes.

Maximale afstand tussen Bed en Breakfast 

500 meter!

Bermen
Maai gefaseerd en 

laat 15% - 30% staan. 
Voer het maaisel af en
gebruik licht materiaal.

www.groenecirkels.nl 

B & B B & B
Bed & Breakfast 
gebied
Nestelplekken 
met voldoende 
voedselplekken 
binnen 500 meter 
(+/- 10% binnen 1 
km2) 

Stapsteen om de 
kilometer of vaker: 
0,5 ha (of meer) 
bijvriendelijk beheerde 
plek 

Onderbreking 
van maximaal 
100 m mag

Bijvriendelijk beheerde 
groenstrook van 5 m 
breed of meer 

Bij-tankstation

Verbindend landschap

ontmoeten

samen aan het werk

groene schoolpleinen

operatie steenbreek



Uitvoering - kansen in de kernen

Huidige profielen in de kern
waterafvoer door straatkolken

rijbaan

rijbaan
rijbaan

rijbaan

gewenste profielen in de kern
natuurlijke waterafvoer en water vasthouden 
d.m.v. greppels
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lUnteren

ede

bennekom

wekerom
HarskamP

otterlo

ederveen en de klomP

kansenkaart
Per	kern	is	een	kansenkaart	gemaakt	op	basis	

van de groenstructuur en de kansen voor de 

Flank	om	een	verbinding	te	leggen	met	de	

brongebieden van de beekdalen. 

deze kansenkaart dient als basis voor 

een verder uitwerking in beheer- en 

uitvoeringsprojecten, waarbij de groenblauwe 

principes uitgangspunt zijn.

daarbij gaat het om het vergroten van de 

infiltratiegebieden op de overgang van de 

Flank	naar	de	Vallei.	Bij	de	herinrichting	

kan het principe van de ‘greppelstructuur’ 

kenmerkend voor het gebied, als principe 

worden aangelegd. 

dat betekent dat de wegen niet meer tussen 

verhoogde bermen liggen maar de berm 

lager is gelegen dan de weg, waardoor er als 

het ware een wadi ontstaat. 

Meer groen langs de groene gordels, lopers 

en blauwe linten is de uitdaging.
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kansen
1.  kromme beek en HoekelUmse sPreng
  spreng robuuste verbinding tussen ede en bennekom  
  richting het Hoekelumse bos tot aan de Utrechtse  
  Heuvelrug is zeer belangrijk: deze als robuuste   
  verbinding versterken: waar mogelijk groen dootreken,  
  o.a. met houtsingels.

2.  kielekamPsteeg
  water doortrekken nergenase beek en verbinden met  
  waterpartij bij Huis boekelo. Met waterschap kijken  
  naar de mogelijkheden.

3.  kern bennekom
  de edeseweg is de belangrijke noord-zuidverbinding  
  die door bennekom loopt. Hier wordt een snelfietspad 
  verbinding aangelegd. Het is een zeer stedelijke  
  omgeving; kansen liggen hier voor de koppeling met  
  groen.

4.  rotonde vanaf vossenweg
  bij rotonde vanaf vossenenweg bekend gebied met  
  water op straat. bij versterking van de noord-zuid 
  structuur kans om met slimme inrichting de   
  waterproblemen te verminderen.

5.  zUidelijke Parken bennekom
  in het zuiden van bennekom, ter hoogte van het   
  sportpark de eikelhof, havezate boekelo, het oude   
  kerkhof en het erikapark liggen kansen voor een groene  
  oost-west verbinding. 

6.  gemeentegrens ede-wageningen
  in het grensgebied tussen de gemeenten ede en   
  wageningen de  samen werking opzoeken voor   
  groenbeleid en beheer.

Simply Organized
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bennekom



kansen
1.  stationsgebied ede 
	 	 Ecologische	versterking	en	(zichtbaar)	afkoppelen		 	
  hemelwater.

2.  slijPkrUikweg
  wateroverlast slijpkruikweg aanpakken en tevens   
  groenstructuur versterken. in combinatie met   
  wijkgerichte aanpak zeekheldenbuurt.

3.  HUygensPark 
	 	 Groenprobleem	oplossen	in	het	Huygenspark

4.  Plein aan de mesdagstraat 
  bomen aanplanten voor Co2 reductie en hittestress

5  kromme beek
  verbinden kromme beek met de Hoekelumse spreng.

6.  doesbUrgerdijk
  water doortrekken en versterken recreatieve route onder  
	 	 de	A30

7.  Proosdijweg
  aanplanten bomen langs de weg

8.  Proosdijerveldweg
  laanstructuur versterken.

9.  anjelierlaan
  laanstructuur versterken.

10.  bloemenbUUrt
  bij renovatie werkzaamheden versterken van de   
  groenstructuur in de wijk, met kansen voor het   
  versterken particulier groen.

11.  amsterdamseweg
  laanstructuur versterken.

12.  zwarte laantje
  laanstructuur behouden.

13.  klinkenbergerweg
  boomspiegels beplanten.

14.  Parklaan
	 	 Behouden	laanstructuur	van	de	Parklaan.

15.  sysseltselaan
  versterken wandelpad tussen de veluwe en de   
	 	 Paaschberg.

16.  koekeltse boslaan/ProosdijPark
	 	 Verbinding	Koekeltse	veld	met	Proosdijpark.

17.  lorenzstraat.
  verstening en wateroverlast in de lorenzstraat
  aanpak wateroverlast biedt wellicht kansen om in   
  gezamenlijkheid met bedrijven de groen blauwe   
  structuur te versterken en wateroverlast aan te pakken

18.  groene gordels ede
  versterken biodiversiteit in de bermen.
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ede



kansen
1.  Postweg
  groenverbinding doortrekken.

2.  stationsgebied, stationstraat en wilbrinkstraat 
	 	 Groenverbinding	Veluwe		en	Lunteren	versterken	(groene		
	 	 lopers)	en	ecolgisch	waardevol	stationsgebied		 	
  versterken. 

3.  Hemelwater infiltreren in groen
  aandacht voor verwerking hemelwater,    
  hemelwaterafkomstig uit bos zorgt voor wateroverlast.  
  door aandacht bij inrichting is dit mogelijk op te   
  vangen.

4.  HydraUliscH knelPUnt
  bij ontwikkeling van ‘de stroet’ in dit gebied aandacht  
  voor ruimte voor de luntersebeek en verwerking   
	 	 hemelwater	(groenblauwe	bufferzone)	en			 	
  een recreatieve verbinding langs de beek tussen dorp  
  en buitengebied.
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lUnteren
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lUnteren

kansenkaart
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kansen
1.  entree HarskamP
  vergroenen doprsstraat ter hoogte van de   
  brandweerkazerne.

2.  dorPsstraat HarskamP
  vergroenen doprsstraat in het centrum.

3.  edeseweg
  breed profiel straten wekerom geven de kans voor een  
  groen wegprofiel.

4.  grens wekerom
  vergroening rond wekerom.

5.  kraatswegje/ kraatsweg 
  ivm lage ligging kwetsbaar voor wateroverlast. bij   
  gebiedsontwikkeling naar het noorden toe aandacht  
  voor groenblauwe ruimte om kwetsbaarheid terug te  
  dringen. 

6.  arnHemseweg otterlo
  vergroenen arnhemseweg.

7.  HydraUliscH knelPUnt
  opzoek naar mogelijkheden voor waterberging.

8.  grote valksebeek
  Hier ligt een wateropgave voor de grote valksebeek. 
  in de kern wordt de afvoer van het water geknepen,  
  waardoor de ontwatering bij bebouwing en   
  ontwikkelingen aan de oostzijde van wekerom in het  
  geding kunnen komen. Het aanpakken van dit   
  probleem kan gecombineerd worden met het   
  versterken van de ecologische kwaliteit van de beek en  
	 	 parallel	lopend	klompenpad.	(afstemmen	met		 	
	 	 Waterschap).
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otterlo HarskamP wekerom
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otterlo HarskamP wekerom
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2

kansen
1.  wallenbUrgsteeg 
  ederveen heeft een houtwal die tot aan de   
	 	 A30	loopt	aan	de	Doesburgerdijk.	Dit	pad	biedt	de	kans		
  voor een mooie recreatieve route tussen    
  tussen ederveen en ede en kent al een wildtunnel.

2.  ederveen - de klomP (allemanskamPje - sPoor) 
  bouwen aan ontbrekende schakel in de provinciale  
  ecologische verbindingszone lunterse beek - rijn, dit  
  versterkt de biodiversiteit. 

3.  de klomP
  groene buffer tussen het nieuwe     
  bedrijventerrein en de klomp.

4.  Hoofdweg
  laanstructuur in de kernen versterken.

5.  Uitbreidingen
  bij uitbreidingen, het natuurlijke landschap benutten   
	 	 (veldjesgraaf	etc.),	oude	ontginningssrtructuren	benutten		
  voor waterberging,ecologie, uitloop gebied etc.  
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ederveen de klomP
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beleidskaders

stadsvisie ede, omgevingsvisie ede-stad 2030 (2017)
in de stadsvisie ede wordt groen beschouwd als het 
kapitaal van de stad. bodem, groen en water zijn 
waardevol voor gebruik en beleving, maar vooral ook 
voor biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie. de 
stad ontwikkelt daarvoor een ruimtelijk raamwerk waarin 
groene, recreatieve en ecologische kwaliteiten van de 
stad en het buitengebied zijn geborgd. bestaand groen 
en water worden beschermd, de samenhang wordt 
vergroot en waar mogelijk komt nieuw groen en water tot 
stand. in de stadsvisie is een ruimtelijke waardenkaart 
opgenomen, die richting geeft in het bepalen van de 
waarde van stedelijk groen, water en openbare ruimte. 
waardevol groen op stedelijk niveau en binnen de 
bebouwde	kom	is	de	hoofdgroenstructuur	(inclusief	
het	wijkgroen	en	oppervlaktewater)	en	het	waardevol	
particulier groen.

structuurvisie bennekom 2030 (2016)
de structuurvisie bennekom schetst een ruimtelijk 
toekomstperspectief voor de dorpskern van bennekom 
waarin sociale, economische, milieutechnische en 
ruimtelijke ambities samenkomen. binnen de visie zijn de 
permanente, zichtbare en kenmerkende structuren van 
Bennekom	in	beeld	gebracht,	die	zowel	fysiek	als	ook	in	
het collectieve geheugen de vorm van het dorp in de tijd 
laten voortduren. deze kaart biedt aanknopingspunten 
voor ontwikkeling vanuit actuele structuurdragers.

structuurvisie buitengebied ede, ‘ruimte voor kwaliteit’ 

(2011)
in de structuurvisie buitengebied ede biedt de gemeente 
ruimte	aan	de	dynamiek	van	het	buitengebied.	De	
visie zet de koers uit voor het buitengebied van ede 
met richtinggevende beleidsuitspraken voor de op te 
stellen bestemmingsplannen en ander ruimtelijk beleid. 
daarnaast zet het plan concrete uitvoeringslijnen uit voor 
de korte en middellange termijn.

visie openbare ruimte, gemeente ede (2016)
de visie openbare ruimte is de vertaling van de visie ede 
2025	en	sluit	nauw	aan	bij	de
structuurvisies. Het is de praktische uitwerking hiervan voor 
de openbare ruimte. daarnaast dient de visie openbare 
Ruimte	als	kapstok	voor	het	beleid	uit	de	(vak)disciplines/
beleidsvelden.
als ambitie gaat ede voor een groene, gezonde en 
actieve stad, waarbij groen ter versterking van groene 
structuren wordt ingezet en voor plekken om elkaar te 
ontmoeten. een goede, gedifferentieerde basiskwaliteit 
in inrichting en beheer moet zorgen voor een goede 
beleefomgeving. op hoger schaalniveau beschrijft de visie 
de ambitie om door versterking van de groen-blauwe 
samenhangende structuur de groene en recreatieve 
kwaliteit van de gemeente te versterken. op het 
schaalniveau van de wijk zet de visie in op het behouden 
en creëren van ‘kleine parkjes en pleintjes’, verspreid door 
alle wijken heen. 

Handboek groenstructuur en groenbeleid ede (2001)
in het Handboek groenstructuur en groenbeleid ede 
2001 zijn de hoofdgroenstructuur, de wijkgroenstructuur 
en het woonomgevingsgroen van de gemeente 
vastgelegd, met maatregelen voor gebruik en beheer. 
voor de hoofdgroenstructuur is uitgegaan van een 
landschappelijke indeling in drie zones: gelderse 
vallei, overgangszone en de veluwe. dit vormt ook het 
uitgangspunt voor het huidige groenstructuurplan. 

cultuurhistorische waardenkaart ede (2013) 
De	Cultuurhistorische	Waardenkaart	(CHWK)	Ede	is	
opgesteld om de belangen van cultuurhistorie volwaardig 
mee te kunnen wegen bij de ontwikkeling van ruimtelijk 
beleid. voor de totstandkoming van de CHwk zijn 
historische groenstructuren als landschapselementen 
geïnventariseerd en in kaart gebracht. Het belang van de 
groenstructuren zit in het contrastrijke en onderscheidend 
vermogen	tussen	verschillende	typen	landschappen.	
vanwege dit grote belang zijn voor het agrarisch 
buitengebied	in	principe	alle	groenstructuren	(via	

bureaustudie)	op	kaart	gezet.

beeldkwaliteitsplan buitengebied ede (2011)
Het beeldkwaliteitsplan buitengebied ede is opgesteld om 
kansen te bieden aan veranderingen en ontwikkelingen 
in het buitengebied, met als doel bestaande kwaliteiten te 
behouden en minder mooie plekken te verbeteren. 

bomenbeleidsplan gemeente ede (2013)
Het bomenbeleidsplan geeft voor de hoofd- en 
wijkstructuur van de gemeente ede een uitwerking 
van streefbeelden en sferen, waarbij belangrijke 
uitgangspunten zijn ‘een passend groen karakter’ en een 
realistische en praktische omgang met de ruimte. 
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beleidskaders

klimaateffectenatlas ede (2016) 
de klimaateffectatlas voor de gemeente ede geeft een 
overzicht	van	de	effecten	van	klimaatverandering	in	2050.	
Met deze atlas geeft de gemeente ede invulling aan de 
stresstest, die de knelpunten in beeld brengt. 
Het belangrijkste doel van deze atlas is het creëren 
van bewustwording over klimaatverandering. Het 
klimaat verandert en daar moeten we ons op 
voorbereiden	(klimaatadaptatie).	Dit	vraagt	niet	alleen	
acties van de riool- en waterbeheerder, het onderwerp 
raakt ons allemaal. daarmee is deze atlas ook 
bedoeld als bouwsteen voor de omgevingsvisie en 
omgevingsplannen.

ede en food (2015)
de gemeente ede gelooft dat een gezond klimaat en een 
gezonde mens beginnen bij een betere voedselketen. 
Om	die	rede		heeft	de	gemeente	zich	in	2015	tot	doel	
gesteld gezond en duurzaam voedsel voor iedereen 
in ede. via beleid, waarin economie, gezondheid en 
duurzaamheid samenkomen, probeert de gemeente 
bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor haar 
inwoners.  de uitwerking gebeurt op lokaal, regionaal en 
internationaal niveau met verschillende partners en via 
diverse	programma’s,	waaronder	Citydeal	‘Voedsel	op	de	
stedelijke	agenda’,	‘Foodvalley’	en	‘Alliantie	Voeding’.	

levend landschap 2019-2021. van een ‘gemeentelijke’ 

naar een ‘gemeenschappelijke’ aanpak (2019)
de gemeente ede biedt haar inwoners ruimte om mee 
te werken aan de groene omgeving, initiatieven te 
delen en uit te voeren. dit gebeurt in samenwerking met 
dorpsraden en stichting landschapsbeheer gelderland 
onder het programma levend landschap, waarbinnen 
diverse cursussen worden aangeboden gericht op theorie 
en praktijk op het gebied van landgoederen, biodiversiteit 

en landschap. 

groene cirkels, samenwerken aan het bijenlandschap 

(z.d.)

Programma biodiversiteit, samen sterker met natuur, 
gemeente ede (2019)
Het	Programma	Biodiversiteit	is	ontwikkeld	ter	inspiratie	
om de komende jaren samen de schouders te 
zetten onder de bescherming van de soortenrijkdom 
in de gemeente ede en wordt meegenomen in de 
totstandkoming van de omgevingsvisie ede. 
Uitgangspunt is dat biodiversiteit een essentieel 
onderdeel vormt van het natuurlijk kapitaal en daarom 
bij ruimtelijke ontwikkeling vanaf de start integraal 
meegenomen moet worden. Het vormt de basis voor een 
gezonde leefomgeving en een gezond en duurzaam 
voedselsysteem.

visie op recreatie en toerisme gemeente ede
naar de smakelijkste bestemming op de veluwe 2017-

2022 (z.d.)
samen met stakeholders uit het werkveld heeft de 
gemeente ede een visie op toerisme en recreatie 
gemaakt, die richting geeft aan het beleid voor de 
komende jaren. de beleving van natuur op de veluwe is 
en blijft een van de belangrijkste pijlers waarop recreatie 
en toerisme steunt. natuur, landschap en cultuur zijn 
het startkapitaal en moeten beter beleefbaar gemaakt 
worden, om eveneens beter benut te kunnen worden. een 
samenhangend wandelaanbod en gebundelde aanbod 
van routes kan hierop inspelen. 

bouwstenen van het bijenlandschap (z.d.)
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•	 	Foto	voor-	en	achterzijde;	Landgoed	Kernhem,	Liesbeth	Hunink

•	 Voor	de	teksten	uit	het	hoofdstuk	Kwaliteit	en	identiteit	is	de	Cultuurhistorische	Waardenkaart	(CHKW)	en	

het	Groenstructuurplan	(Oranjewoud,	2003)	gebruikt.	Op	enkele	punten	zijn	deze	teksten	aangepast/

aangevuld.

•	 Voor	de	teksten	uit	het	hoofdstuk	Groen	in	de	kernen	(Identiteit	en	Groenstructuur)	is	het	

Groenstructuurplan	(Oranjewoud,	2003)	gebruikt.	Op	enkele	punten	zijn	deze	teksten	aangepast/

aangevuld.

24 juni 2020

http://www.ede.nl
http://www.noordpeil.nl
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