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Afsluiten steeg bij Astrant 
In de eerste helft van november sluiten we de steeg 
bij Astrant af met een hekwerk. Het gaat om de steeg 
tussen Kuiperplein 9 en 31. De gemeenteraad ging op 
6 juni 2019 akkoord met het voorstel om de steeg aan 
de openbaarheid te onttrekken. De reden hiervoor 
is dat thuislozen en verslaafden de steeg regelmatig 
als hangplek gebruiken en overlast veroorzaken. 
Aanwonenden en bedrijven zijn blij met dit besluit, omdat 
het de veiligheid vergroot. Zij blijven toegang behouden 
tot de steeg.

Planning aanbesteding en werkzaamheden
We zijn achter de schermen al druk bezig met de aanbesteding van de werkzaam-
heden. We werken naar een harde deadline toe, want we willen plein klaar hebben 
voor de festiviteiten van de Heideweek in 2020. Zodat we straks samen het 85 jarig 
bestaan van de Heideweek (alweer het 17e lustrum!) op het nieuwe plein kunnen 
vieren. 

We hebben op 10 oktober aan vier aannemers 
gevraagd om deel te nemen aan de aanbesteding. De 
aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding 
wint de aanbesteding. We letten naast kosten 
vooral op het verkeersplan, de fasering en planning, 

omgevingsmanagement, kwaliteit van het werk en 
duurzaamheid. Op 6 november leveren alle partijen hun 
aanbieding in. De aanbesteding is op 7 januari definitief. 
Begin 2020 maken we bekend welke aannemer het 
Kuiperplein opnieuw gaat inrichten. 

Steeg tussen Kuiperplein 9 en 31



Daarna starten we met de uitvoering volgens onderstaande planning: 

Definitief ontwerp Kuiperplein met oog voor 
duurzaamheid

Januari 2020: 
Voorbereidingen 
door de aannemer & 
Informatieavond 

Eind Januari 2020: 
Start civiele werk-
zaamheden       
• Weghalen van 15 

lindes
• Start eerste werkfase 

(aantal fases is 
afhankelijk van het 
werkplan van de 
aannemer)

• Er blijven minimaal 
100 parkeerplaatsen 
beschikbaar voor 
bezoekers. Aan 
vergunninghouders 
wordt binnenkort 
een alternatief 
geboden.

Juli 2020: 
Civiele werkzaam-
heden afgerond
• Straatwerk & 

laadplein af, 
bomen geplant 
en kunstwerk 
verplaatst 

• Plantvakken 
Brouwerstraat 
aangeplant

Augustus 2020: 
Heideweek 
evenementen 
op het nieuwe 
plein.

Najaar 2020: 
Aanplant overige 
plantvakken (langs 
Telefoonweg en 
op het plein) en 
oplevering van het 
project.

Het definitieve ontwerp van het Kuiperplein kwam tot stand na 
overleg met omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en 
tal van vakafdelingen binnen de gemeente. Het college van 
burgemeester en wethouders nam in juni kennis van het definitieve 
ontwerp voor het Kuiperplein. 

We zetten de hoofdpunten van het ontwerp nog even op een rij: 

• Op het parkeerplein komen 230 parkeerplaatsen.  
De ingang verschuift naar het midden van het plein 
(niet meer aan de zuidkant).

• Er komt een laadplein met 12 oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen.

• Om het fietsgebruik te stimuleren, komen er  
130 fietsparkeerplaatsen aan de noordkant.

• Het Blauwe Hondje (kunstwerk) krijgt een nieuwe plek 
óp het Kuiperplein.

• Het plein wordt een stuk groener: ca 15% van het 
oppervlak bestaat straks uit plantenvakken en bomen. 

• Rondom het plein komen straks 23 nieuwe bomen van 
verschillende soorten. Maar eerst halen we  
15 lindes die er nu staan weg, omdat zij onvoldoende 
groeimogelijkheden hebben. De 5 lindes aan de 
Brouwersstraat blijven wel staan omdat we daar de 
ondergrond kunnen verbeteren. 

• Er komen 9 mobiele boombakken, die we kunnen 
verplaatsen als er een evenement is.

• De asfaltbestrating maakt plaats voor betonklinkers, 
wat de uitstraling van het plein ten goede komt. 
De duurzame klinkers zijn gemaakt van gerecycled 
materiaal. 

• Rondom het plein wordt het voetgangersgebied 
gemaakt van gebakken klinkers, zoals op het 
Marktplein en in de Grotestraat.

• Uit duurzaamheidsoogpunt worden elementen 
als camera’s, lantaarnpalen en betaalautomaten 
opnieuw gebruikt.

• De bestaande lichtmasten krijgen duurzame LED 
verlichting. Voor de sociale veiligheid maken we 
in het voetgangersgebied ook gebruik van LED 
verlichting.

• Op de volgende pagina staat het ontwerp van het 
nieuwe Kuiperplein.
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Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken die betrekking hebben op de herinrichting van het 
Kuiperplein vragen hebben, dan kunt u die stellen via email: kuiperplein@ede.nl of via telefoonnummer 14 0318.
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