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De gemeente gaat de Grotestraat herinrichten. Via deze nieuwsbrief 
houden wij u gedurende het voortraject en de uitvoering op de hoogte 
van de stand van zaken. 

’t Gaat snel
De herinrichting van de Grotestraat nadert zijn voltooiing. 
Na de zomervakantie heeft de aannemer Gebra-Infra 
het werk voortvarend opgepakt. De Torenstraat - die in 
het project Grotestraat is meegenomen - is inmiddels 
opnieuw bestraat. Het ziet er fraai uit, deze verbinding 
tussen de Markt en de Grotestraat. Binnenkort worden de 
twee bomen en de bank geplaatst en er komen op diverse 
plekken langs de gevels staanders met klimplanten.
Het laatste stukje van de Grotestraat, bij de kerk, wordt 
op dit moment onder handen genomen. We verwachten 
dat we in december met u een feestje kunnen vieren ter 
gelegenheid van de vernieuwde Grotestraat.
Maandag 30 september start de aannemer met het 
vervangen van een stuk riool bij de Oude Kerk. 

Hangverlichting Grotestraat en Maandereind

Binnenkort starten we met het vervangen van de 
hangverlichting in de Grotestraat en aan het Maandereind. 
In onderstaand schema leest u wat wanneer gebeurt: 
• Van 7 t/m 22 oktober verwijderen onderste spankabel 

en vervangen we de lampen. Op sommige plekken is 
het nodig om de muurankers, waar de kabels aan vast 
zitten te vervangen.

• Op 23 en 24 oktober hangen we de feestverlichting op.

• Tot slot wordt tussen 28 oktober en 15 november de 
stroomkastjes op de gevels vervangen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Spie 
Nederland B.V.. Uiteraard zorgt de SBE voor de 
feestverlichting. De nieuwe lampen geven een zachtere 
lichtkleur en hangen maar aan één spankabel. 



2

Steegjes

We vinden het fijn om hier te melden dat ook de 
Driehoeksteeg en de Brouwershoef een nieuw uiterlijk 
krijgen. Ze worden opnieuw bestraat en er komt 
waarschijnlijk een staander met een klimplant aan het 

begin van de Driehoeksteeg. Om ervoor te zorgen dat er 
geen auto’s door de Driehoeksteeg kunnen, worden er 
grote zwerfkeien neergelegd. Als alles volgens planning  
gaat, voeren we de werkzaamheden in november uit.

Geveltuintjes Maandereind

Tussen 3 en 25 oktober worden aan het Maandereind drie 
geveltuintjes aangelegd. De ondernemers van Sari Marijs, 
Sfeer en Meer en 100% Voetbal hebben aangegeven dat 
ze graag een geveltuintje wilden. Nu is het dus zover. De 
geveltuintjes dragen bij aan meer groen in het centrum 
en zijn goed voor de biodiversiteit.
Landschapsontwerper Leonie van Beek van de gemeente 
Ede: ‘Voor de geveltuintjes heb ik een beplantingsplan 
gemaakt, die is afgestemd op de e vormgeving van de 
gevel. Zo komt er lage beplanting bij de winkelruiten en 
hoge beplanting voor de muren. We kiezen voor drie 

soorten vaste planten per tuintje en daartussen komt 
een hogere ‘transparante’ plant. Niet ieder tuintje krijgt 
dezelfde beplanting, zodat er variatie is voor ons om naar 
te kijken en voor insecten om van te snoepen.’ 

Planten als ooievaarsbek, elfenbloem, longkruid, 
kruipklokje, herfstaster komen in de lage tuintjes. En voor 
de hoge tuintjes ooievaarsbek, ratelaar, astilbe, dropkruid, 
wederik, perzikbladklokje. De vakken worden aangevuld 
met oosterse klaproos, ijzerhard of montbretia.

Geranium rozanna. Tussen de beplanting door komt de transparante Verbena 
bonariensis. 

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken die betrekking hebben op de herinrichting van de 
Grotestraat, vragen hebben, dan kunt die stellen via email: grotestraat@ede.nl of via telefoonnummer 14 0318.
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