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impressie : zicht vanaf de spoorwegovergang richting de Telefoonweg



Ambitie:
De ambitie voor het centrum is dat de historische gevels en het groen beeldbepalend zijn. De openbare ruimte moet 
het dorpse en Veluwse karakter versterken door middel van een eenduidige basis met een aantal bijzondere plekken.
Elk plein heeft een eigen karakter en gebruik dat ook tot uitdrukking moet komen in de inrichting. De continue verhar-
dingsvloer verbindt de verschillende verbijzonderde pleinen en creeert samenhang in het centrum. 

De Brouwerstraat maakt onderdeel uit van het deelgebied Kuiperplein dat al is uitgevoerd (2020):
Door in de entreezone aan de Brouwerstraat meer ruimte te geven aan een logische en ontspannen ordening van ele-
menten, ontstaat een kwalitatief hoogwardig gebied waar het ook aangenaam verblijven is. Door de aankleding met 
groen, aantrekkelijke voorzieningen voor de fietser en ruimte voor terrassen krijgt het Kuiperplein zijn eigen identiteit 
dat tegelijkertijd dienst doet als prettig entreegebied voor het kernwinkelgebied. 

Uitgangspunten:
- toegankelijkheid: belangrijkste aanrij- en aanlooproute van het centrum vanuit het westen;  rijloper en loopstrook 
moeten daarom goed toegankelijk zijn. 
- activeren plein: de plintfunctie zijn gericht op het plein en activeren van het plein.
- klimaat: groen draagt bij aan verbijzondering van het plein een koeler microklimaat waar relatief veel mensen - met 
name ouderen - wonen. 
- verharding: basis verharding gebakken klinkers in rood-grijze tinten met gele accenten
- fietsparkeren: standaardprincipe (dubbele klinkerrij markeert fietsstroken met aan einden twee nietjes)
- afsluiting: standaard afzetpaal,  zwerfkeien
- verlichting: gelijkmatig lichtbeeld, familie van armaturen

visiekaart Beeldkwaliteitplan Ede Centrum (2018)

inrichtingsniveau: topbeheerniveau: hoog

BEELDKWALITEITPLAN ALS KAPSTOK



ONTWERPINGREDIENTEN

Groen
- Brouwerstraat maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstruc-
tuur. 
- Klimaatbestendig ontwerp (verschaduwen gevels, luchtvoch-
tigheid, hemelwater benutten). 
- Biodiversiteit (gevarieerde beplanting).
- Boomeffectanalyse (BEA) is uitgevoerd. Voor 2 bomen (ver-
minderde conditie, geringe toekomstwaarde)wordt geadvi-
seerd deze te vervangen. 

Verkeer
- Voetgangersgebied met fiets te gast, shared space.
- Expeditieverkeer beperkt tot bevoorradingsroute Kuiperplein - 
Brouwerstraat - Telefoonweg. (de ‘haak’ wordt onttrokken).
- Logische aansluiting Telefoonweg. Fietser begeleiden naar fiets-
parkeervoorziening.
- Spoorwegovergang is een gegeven. Mogelijk verplaatsen dan wel 
ruimtelijke aanpassen om barriére om te buigen in een logische 
verbinding met Marktplein.
- Aanpassing Centrumafsluiting. 

Randen
- Activeren plintfunctie: mogelijke 2de entree Cultura. In onder-
zoek.
- Terras en uitstallingen ondernemers.

Evenementen Kuiperplein
- Entree evenementenplein via Brouwerstraat.
- Routing nood- en hulpdiensten vanuit ‘de Haak’.
- Obstakelvrije (nood)uitgangen, vrije ruimte rondom ingang 
evenemententerrein. 

Kunst
- Blauwe Hondje heeft bij herinrichting Kuiperplein een bijzon-
dere plek gekregen.
- Kunstwerk Auke de Vries ‘zonder titel’ op zichtlocatie positio-
neren.

Markt
- Deel van weekmarkt op zaterdag in Brouwerstraat. 
- Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten, doorrijbreedte min 
4.00m. 



Opgave Brouwerstraat:
• Een kwalitatief hoogwaardige en groene inrichting 

van deze entreezone van Ede Centrum
• Een goed toegankelijk aanloopgebied: verbinding 

Kuiperplein – Marktplein versterken
• Met de inrichting de voetganger centraal stellen 

(voetgangersgebied) waarbij de fietser en bevoor-
radingsverkeer te gast is

• De plintfuncties richting de Brouwerstraat/Kuiper-
plein beter activeren

• Een passende/logische aansluiting op de spoor-
overgang.

ONTWERPPRINCIPE

Verlevendigen
• kunstwerken als accenten
• tweede entree Cultura
• ruimte voor ondernemers

Kuiperplein Markt

Telefoonweg

Cultura

Groene begeleiding
• groen vormt een zachte scheiding tussen verblijven/bezoeken en doorgaande 

fietsers en voetgangers

Logische aansluiting
• uitlijnen op Veenderweg, geleiden van fietsers
• aanpassen/optimaliseren spoorwegovergang

Verbinding
• verbinding pleinen
• geleiding bezoekers

Passtuk
• eenvoudig hoog kwalitatief
• tussenstuk bijzondere pleinen



STUDIE: RUIMTELIJKE CLAIMS IN EXTREMEN

Model Markt
Opstelling van de waren/weekmarkt als bepalend element voor de inrichting. 

- marktkramen en manouvreerruimte maatbepalend.
- 132m1 marktkramen.
- 2 minder vitale bomen vervangen op nieuwe locatie tbv opstelling markt.
- optimalisatie marktopstelling betekent wijziging standplaatsen met behoud aan-
tal m marktopstelling.
- optimale clustering verlichting en bomen/vergroening.
- minimale vergroening tbv manouvreerruimte marktwagens.

Vragen:
- Is ná Corona opstelling weekmarkt op Brouwerstraat nog noodzakelijk?
- Maakt terras Cultura/Verleiding onderdeel uit van 2de entree? Hoeveel ruimte be-
treft dit?

Model Groen
Vergroening ter hoogte van minder aantrekkelijke plint met robuuste plantvakken.

- 2 minder vitale bomen op zelfde locatie vervangen.
- vergroening verzacht straatbeeld. Attentie waarde bij kleine ondernemers en 
tweede entree Cultura.
- beperkt fietsparkeren ter hoogte discounters. en verleiden gebruik maken fiet-
senstalvoorziening Kuiperplein. 
- scheiding tussen bewegen in het midden van de straat en bezoeken/verblijven in 
de randen.
 

Vragen:
- Is vergroening en evenementenfunctie in conflict met elkaar?
- Maakt terras Cultura/Verleiding onderdeel uit van 2de entree? Hoeveel ruimte be-
treft dit?



INRICHTINGSVOORSTEL
Toelichting:
• Shared space met subtiel onderscheid tussen bewegen in het midden en verblijven/bezoeken in de randen door molgoten.
• Molgoten begeleiden de bezoekers door de straat en zijn uitgelijnd op spoorwegovergang.  Lichtgebogen belijning zorgt voor ‘zachter’ straatbeeld. 
• Spoorwegovergang mogelijk verplaatst tbv logischere aansluiting - ntb.
• Ruimte voor terras/tweede entree Cultura ter hoogte van de Verleiding - nader te bepalen in overleg met architect tijdens toetsronde. Mogelijk toepassen boombakken.
• Vervangen 2 minder vitale bomen door nieuwe bomen (andere soorten ntb, andere locatie). 
• Toevoegen groen in plantvakken - heesterbeplanting - waar functioneel mogelijk is (afstemming op evenementen functie).
• Bomen voorzien van groeiplaatsverbetering. En waar nodig van boomspiegel conform BKP.
• Vervangen centrumafsluiting door camera ter hoogte aansluiting Telefoonweg - inrichting conform project ‘centrumafsluiting’.
• Vervangen centrumafsluiting door handbediende paal ter hoogte ‘de Haak’ - inrichting conform project ‘centrumafsluiting’.
• Plaatsing kunstwerk Auke de Vries in zichtlijn Markt - Veenderweg.
• Inrichtingselementen conform BKP. 



DOORSNEDE



BESTRATINGSDETAIL

Herstraten in keperverband met de standaard centrum bestrating

Mix van DF Novoton (2/3) en Auraton (1/3) (conform beeldkwaliteitsplan).

Rijloper wordt begrensd door gootlijnen uitgevoerd in mix DF Novoton (2/3) en Auraton (1/3) 
(conform beeldkwaliteitsplan).

Fietsstrook Rijbaan

Wienerberger Padova DF (of soortgelijk) Wienerberger Novoton DF (of soortgelijk)

Trottoir + parkeren

Wienerberger Novoton DF 2/3 (of soortgelijk)

Wienerberger Auraton DF 1/3 (of 
soortgelijk)



VOORSTEL PLANTVAKKEN

Mengsel 2 (komt ook voor op de kruising met de Telefoonwg en Veenderweg):

Bruidsbloem
Deutzia gracilis ‘Nikko’

bloeit wit in mei en juni en wordt niet veel hoger dan 60 cm.

Spierstruik
Spirea japonica ‘ Genpei’ 

bloeit inzuiverwitte, roze tot rozerode bloempjes in juni tot en 
met september en wordt tussen de 50 en 80 cm hoog.

Blauwbaard
Carypoteris clandonensis

bloeit blauw in augustus enseptember en wordt tussen de 80 en 
120 cm hoog. De heester heeft geurend blad.

Kardinaalsmuts
Euonymus fortunei hort’s blaze

Deze bodembekende, 50 cm hoge heester behoudt zijn blad in 
de winter. De bladeren verkleuren van groen naar bronskleurig 
en paarsrood.

Mengsel 1 (komt ook voor in de Telefoonweg):

Bruidsbloem
Deutzia x rosea ‘Yuki Cherry Blossom’

bloeit roze n mei en juni en wordt niet veel hoger dan 50 cm. 
Rode herfstverkleuring.

Lespedeza
Lespedeza thunbergii ‘Yakushima’

bloeit rozeroodin juli tot en met september en wordt niet hoger 
dan 100 cm.

Flesseborstelplant
Fothergilla gardenii

bloeit wit in maart en april met geurende bloemen en wordt 80 
tot 100 cm hoog. Rode herfstverkleuring.

Kardinaalsmuts
Euonymus fortunei hort’s blaze

Deze bodembekende, 50 cm hoge heester behoudt zijn blad in 
de winter. De bladeren verkleuren van groen naar bronskleurig 
en paarsrood.

Toelichting:
• Plantvakken als verbinding robuuste omlijsting Kuiperplein en overtuinen Marktplein. Toepassen soberder assortiment. 
• Toepassen robuste heester beplanting beperkt mogelijk ivm veiligheid evenementen (obstakelvorming, betreding). 
• Sortiment mbt betreding nader uit te werken voor plantvakken nabij aansluiting Kuiperplein (entree evenemententerrein).



VOORSTEL BOMEN

Freeman zuilesdoorn
Acer x freemanii     
‘Armstrong Two’

Een grote zuilvormige boom van maximaal 
15 m hoog. 
Het  blad loopt prachtig roodviolet uit, in 
de zomer verkleurt het naar groen met een 
blauwgroene onderzijde. De herfstverkleu-
ring oranjerood. 

Deze soort is winterhard, zeer windbe-
stendig en verdraagt luchtverontreiniging 
prima. De boom kan goed tegen verhar-
ding.

Esdoorn
Acer rubrum ‘Scanlon’

Een grote boom van maximaal 15 m hoog. 
De kroon is zuilvormig tot smal eirond. Het 
blad verkleurt in de herfst naar geel tot 
rood.

Iep
Ulmus ‘Lobel’

Een grote boom van maximaal 18 m. In zijn 
jeugd smal zuilvormig maar later breed 
piramidaal wordend. ‘Lobel’ heeft redelijke 
resistentie tegen iepziekte. 

Toelichting:
• De twee bomen met verminderde conditie en toekomstwaarde worden vervangen.
• Positionering en soortkeuze ntb in afstemming met gevels.
• Soortkeuze nader te bepalen. Bij voorkeur toepassen van meer diversiteit, keuze uit reeds toegepaste (stads)bomen in Ede Centrum.
• Voor alle bomen groeiplaatsverbetering toepassen. 

Varsaviensis linde
Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’

Een grote boom van maximaal 20 m hoog 
met een smalle piramidale kroon. Het blad 
verkleurt in de herfst naar lichtgeel.



verlichting Attinia - Ragnia 

INRICHTINGSELEMENTEN

UITGANGSPUNTEN 
• Conform BKP Ede Centrum
• Nader uit te werken in DO IP

Shrubtub Conical
Leverancier: Streetlife

Zitbank Citizen, tweepersoons, 175 cm breed

Materiaal: Gietijzer, gepoedercoat in kleur RAL 7022. Hardhouten 
planken, 120 x 35 mm, met FSC-certificaat, voorzien van lignus 
behandeling. RVS schroeven.
Afmetingen: 1750x650x818mm
Zithoogte: 450mm
Verankering: poten zijn voorzien van M10 binnendraad. Bij hellend 
vlak grondankers toepassen.
Leverancier: Groundlevel
Fabrikant: Benito Urban

Afvalbak constructo 100, kleur: 
RAL 7022, leverancier: Grijsen

Afsluiting m.b.v. zwerfkeien. Zonestaander, leverancier 
POL. Enkele paal, IND 90 rond, 
te poedercoaten in kleur 
RAL 7022. Paal plaatsen aan 
gevelzijde. Voorzien van te 
printen bord. Achtergrond van 
het bord voorzien van kleur 
RAL 7022. 



POSITIE KUNSTWERK AUKE DE VRIES

1. voorbij spoorwegovergang richting Telefoonweg

3. ter hoogte entree Kuiperplein richting Telefoonweg

2. voorbij ‘t Schaffelaertje richting Telefoonweg

4. ter hoogte Runnersworld richting Telefoonweg 5. zicht vanuit de Veenderweg richting markt

Toelichting:
• Bij de herinrichting van het Marktplein is het kunstwerk van Auke de Vries uit het straatbeeld verdwenen. Met het HvA-fonds heeft in 2019/2020 een verkenning plaatsge-

vonden naar een mogelijke herplaatsing. De hoek Brouwerstraat/Telefoonweg is hier als voorkeurslocatie uitgekomen.
• Plaatsing van kunstwerk in zichtlijn markt - Veenderweg. ‘lege’ zichtlijnen: verplaatsing verlichting (Brouwerstraat) en bebording (Veenderweg).
• Exacte positie nader af te stemmen met HvA. 
• Door de evenementenfunctie van het Kuiperplein advies ingewonnen bij veiligheidsregio (Regionaal bureau Conflict- en Crisisbeheersing): Door de grote omvang van het kunstwerk 

is het niet te missen en zien mensen in een evacuatiesituatie dat ze er omheen moeten lopen. Er voldoende ruimte omheen en men waaiert hier al uit. Voorstel is wel dat de brede voet hier niet boven de grond 
uitsteekt dus ofwel in de grond of wel eraf halen. Dit is nl. wel een grote obstakel dat niet goed te zien is.

• Rijcurves en doorrijdhoogte nader uit te werken.  



SPOORWEGOVERGANG
Toelichting:
• In het concept Voorlopig Ontwerp wordt uitgegaan van een aanpassing van de spoorwegovergang. Deze aanpassing betreft een verplaatsing van de spoorwegovergang circa 

3 meter naar het noorden. Hierdoor onstaat er een logischere verbinding tussen Kuiperplein/Brouwersrstaat en Marktplein. 
• Uitvoering en financieen van een (mogelijke) spoorwegovergang aanpassing kent een eigen proces en uitvoering. Deze is niet gelijk aan het project Herinrichting Brouwer-

straat. 

Ontwerp inclusief verleggen spoorwegovergang
(stippelijnen zijn huidige gootlijnen)

Alternatief met huidige spoorwegovergang
Incl. kniplijn aanpassingen ontwerp
(stippelijnen zijn huidige gootlijnen)



TWEEDE ENTREE CULTURA - CONCEPT
Toelichting:
• AGS Architects onderzoekt de mogelijkheid om Cultura meer zichtbaar te maken in Ede Centrum, door een tweede entree van Cultura aan de Brouwerstraat/Kuiperplein te 

creëren. Deze studie richt zich op de vraag of het functioneel, technisch en financieel kan. 
• Het herschikken van de interne organisatie maakt onderdeel uit van dit onderzoek: het betrekken van de vluchtgang en verplaatsen van de bar om ruimte te creëren en zicht 

tussen de grote ruimte en de Verleiding. En het bijbehorend constructief onderzoek naar mogelijkheid doorbraak onder grote zaal.
• Onderdeel van het vergroten van de zichtbaarheid zijn het onderzoeken van een verbinding tussen Cultura/Verleiding met Marktplein (loper/luifel), zichtbaarheid in de gevel,  

en in het straatbeeld.
• Tot slot zullen de kosten inzichtelijk gemaakt moeten worden. 

Meer zichtbaarheid aan de gevel en in het straatbeeld

Loper tussen Marktplein en tweede entree Cultura - aanpassingen luifel

Cultura ligt keurig afgezoomd door de spoorbaan van het centrum van Ede. Met de Action als 
buurman, toch te beschouwen als een trekker in het winkelgebied, zou deze blauw/gele hindernis 
toch te overbruggen moeten zijn? Wij vrezen dat in dit geval commercie en cultuur iets te ver uit 
elkaar liggen om een bezoekje aan de Action als collateral damage te zien na een bezoekje aan de 
Cultura. 

Cultura zal iets op eigen kracht moeten vinden om de verbinding met de stad groter te maken en om 
op deze wijze het potentieel bezoekers te vergroten en de stad als bijkomstigheid te verrijken. 

 

De eerste onderzochte mogelijkheid is het vergroten van de kritische massa.  
De belevingswaarde van Cultura is door rigoreuze verbouwing van de bibliotheek enorm 
toegenomen.  Zowel Cultural als de achterbuurman, De Verleiding, zien mogelijkheden om een 
intensievere samenwerking aan te gaan. De toevoeging van Grandcafé met een theatraal menu zou 
deze vergroting van de kritische massa kunnen zijn.  De twee entiteiten zouden wel echt verbonden 
moten zijn. 

Het tweede aspect is de inbedding in het stedelijk weefsel van het centrum van Ede. Dit is niet anders 
dan de relatie tussen de ligging en de bereikbaarheid. 
De kwestie is dat je nooit ‘zomaar’ bij Cultura komt. De entree op de hoek Telefoonweg – 
Molenstraat is een eyecatcher, maar onbereikbaar. Tien fietsen voor de deur en verder niets. Er 
wordt geparkeerd op het Kuiperplein of in de Q-prak Markt. Waarna een wat zielloze wandeltocht 
volgt richting Cultura. Inbedding van een functie in de stad moet een logisch stap zijn in een 
sequentie van handelingen en ervaringen.  De entree van Cultura moet direct gekoppeld en 
onderdeel zijn van de binnenstedelijke openbare ruimte van Ede. 

Tot slot zouden we moeten werken aan het vergroten van de herkenbaarheid van Cultura als een 
platform voor alle doelgroepen. Een directe relatie met het Kuiperplein kan daar bij helpen. Cultuur 
is natuurlijk allang niet meer 3 uur Shakespeare op zaterdagavond. Een jaarlijks festival op het plein 
samen met Astrant, gesponsord door Vans of de lokale Skateshop? Cultura kan dan profiteren van 
alle aspecten van cultuur. 

Al met al een studie om eens vanuit de ogen van de stad Ede te kijken naar de mogelijkheden van 
Cultura aan het Kuiperplein. 

 

De volgende stappen willen wij integreren in de plannen: 

• Een verbinding tussen Q-park en parkeerterrein Kuiperplein 

De wandeling van Q-park naar het Kuiperplein wordt begeleid door winkelpuien van de 
Action, Bristol en de BCC. Hier stellen wij voor om de bovenlichten te wijzigen zodat er een 
soort loper ontstaat tussen het spoor en de entree Cultura. 

  

• Duidelijke verbinding tussen Cultura en verbinding zoals hierboven beschreven 

De loper, of luifel, willen wij beëindigen achter de pui van De Verleiding. Dit moet een logische 
introductie zijn van De Verleiding. In dit geval kan of Cultura verbonden worden via de 
vluchtweg, of bij samenwerking via de ruimte van De Verleiding. 

 

 

 

• Meer zichtbaarheid aan de gevel  

Door de samenstelling van pui De Verleiding – Pui vluchtweg – dichtgezette personeelsruimte 
Action, is er een beperkte zichtbaarheid van de eventuele samenwerking tussen De Verleiding 
en het Kuiperplein. Door deze parcelering samen te voegen kunnen we veel meer contact 
maken met het plein. 

 

 

• Meer ruimte in de verleiding 

Wij kijken naar het herindelen van De Verleiding. Het betreft hier de keuken en de bar. 
Daarnaast willen wij de vluchtweg integreren in de ruimte van De Verleiding.  

De loper, of luifel, willen wij beëindigen achter de pui van De Verleiding. Dit moet een logische 
introductie zijn van De Verleiding. In dit geval kan of Cultura verbonden worden via de 
vluchtweg, of bij samenwerking via de ruimte van De Verleiding. 

 

 

 

• Meer zichtbaarheid aan de gevel  

Door de samenstelling van pui De Verleiding – Pui vluchtweg – dichtgezette personeelsruimte 
Action, is er een beperkte zichtbaarheid van de eventuele samenwerking tussen De Verleiding 
en het Kuiperplein. Door deze parcelering samen te voegen kunnen we veel meer contact 
maken met het plein. 

 

 

• Meer ruimte in de verleiding 

Wij kijken naar het herindelen van De Verleiding. Het betreft hier de keuken en de bar. 
Daarnaast willen wij de vluchtweg integreren in de ruimte van De Verleiding.  

 

 

 

• Beter zichtrelatie Kuiperplein – grote hal Cultura 

De koppeling tussen Cultura en De Verleiding is nogal geknepen. Wij proberen de toiletten te 
verplaatsen en de opening bij de scheidingsdeuren te vergroten. In een studie trachten wij ook 
in de hoofdstructuur van Cultura ruimte te vinden om een bredere zichtrelatie te krijgen. 

 

 

  

  

Zichtrelatie grote hal / Verleiding
Doortrekken binnen/buiten



EIGENDOMMEN



KABELS EN LEIDINGEN



RIJCURVES


