
1

   
 #

    
  Ede

De gemeente gaat de Brouwerstraat opnieuw inrichten als verbinding 
tussen Kuiperplein en de Markt. We beginnen naar verwachting eind 
februari 2022 met de uitvoering. Via deze nieuwsbrief houden wij u op 
de hoogte van werkzaamheden, zowel in het voortraject als tijdens de 
uitvoering.

Start uitvoering (gewijzigd): 
Vanwege langere levertijden van materialen is de start van de werkzaamhe-
den verplaatst naar eind februari 2022. Eerder communiceerden we dat de 
werkzaamheden in het najaar van 2021 zouden starten.

Dusseldorp is als beste aannemer uit de bus gekomen. 
‘Deze partij heeft veel ervaring met projecten binnen een 
stedelijke omgeving,’ zegt Wim de Bruin, projectleider 
bij de gemeente. ‘Het bedrijf nam in Ede zowel de 
herinrichting van het Marktplein als de Telefoonweg voor 
haar rekening en sindsdien werken we prettig samen’. 
De werkzaamheden aan de Brouwerstraat nemen naar 
verwachting 8 weken in beslag. 

Eerste werkzaamheden 18-19 november
Op 18 en 19 november voert Dusseldorp alvast de 
eerste werkzaamheden uit bij de spoorwegovergang 
Brouwerstraat. Ze voeren deze werkzaamheden nu al uit 
vanwege de buitendienststelling van het spoor in deze 
nacht. Hierover ontving u vorige week een brief. 
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Aanpassingen definitief ontwerp

In de vorige nieuwsbrief presenteerden we het definitieve ontwerp van de Brouwerstraat. In overleg met 
betrokkenen hebben we een aantal kleine aanpassingen gedaan. 
 

1. We behouden de bestaande locaties van de  
 bomen
 We vertelden u in de vorige nieuwsbrief dat de twee 

bomen voor de Action conditioneel te slecht zijn om 
te behouden. Deze bomen worden daarom gekapt. 
We wilden twee nieuwe bomen planten op plekken 
waar ze beter kunnen groeien, maar hebben een 
oplossing bedacht voor de bestaande plekken. Een van 
de bomen plaatsen we in een verhoogd plantvak (een 
boombak). In deze boombak komen tevens planten 
te staan. De andere boom komt in een ondergrondse 
boombunker te staan. Dat is een soort ondergrondse 
omgekeerde bloempot. Deze techniek hebben we in 
de Grotestraat al succesvol toegepast. Zo komen we 
tegemoet aan de wensen van omwonenden en blijven 
alle bomen op dezelfde plek staan als nu.

Het plantvak rondom de bestaande boom op de 
hoek bij de Wiek komt te vervallen, omdat er te 

De beplanting in de boombak en het plantvak sluit straks mooi aan op de beplanting van het Kuiperplein.

Inloopmoment start werkzaamheden

Samen met aannemer Dusseldorp organiseren we begin februari een inloopmoment over de werkzaam-
heden. In de volgende digitale nieuwsbrief komen we bij u terug met de precieze datum, tijd en locatie. 
Uiteraard informeren we alle omwonenden en ondernemers ook via een brief over dit inloopmoment. 

U bent dan van harte uitgenodigd om met de aannemer 
praten en uw vragen stellen. Hoe lang duren de 
werkzaamheden? Wat gebeurt er met de zaterdagmarkt 
tijdens de werkzaamheden? Wanneer wordt er op welke 
plek gewerkt? Hoe is de toegankelijkheid van winkels 
geregeld? Enzovoort. 

De antwoorden op bovenstaande vragen delen we 
na afloop ook met u via een nieuwsbrief en een 
informatiepagina op www.ede.nl. De informatiepagina 
over de Brouwerstraat bestaat op dit moment nog niet.

weinig ruimte overbleef voor de marktopstelling 
en draaibewegingen van voertuigen. Welke nieuwe 
vergroening we wel hebben behouden in het 
definitieve ontwerp? Alle bestaande bomen krijgen 
meer ruimte om te groeien, de bestaande boom bij 
het Kappershuys krijgt een plantvak en er komt één 
extra boom. Deze komt ter hoogte van de ingang 
van het appartementencomplex tussen de bakker en 
De Verleiding. In combinatie met zwerfkeien en een 
boompot (zoals ook bij de opgangen Kuiperplein) 
markeren we deze entree.  

2. Zitbank bij de Action komt de vervallen
Omwonenden gaven aan dat het voldoende is om de 
twee bestaande bankjes te vervangen voor nieuwe. 
Het extra bankje bij de Action komt daarom te 
vervallen. We plaatsen wel een extra afvalbak bij de 
Action. 

http://www.ede.nl
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Even voorstellen: nieuwe projectleider  
Wim de Bruin

Renske Dijkwel, voormalig projectleider van de herinrichtingsprojecten in het Ede-Centrum, is pro-
grammamanager Ede-Centrum. De herinrichtingsprojecten zijn overgenomen door een nieuwe pro-
jectleider en dat is Wim de Bruin. Als echte Edenaar ging hij vanaf september met veel plezier aan de 
slag met alle herinrichtingsprojecten in het centrum.

Wim de Bruin: “Het geeft veel positieve energie mijn steentje te mogen 
bijdragen aan de diverse herinrichtingsprojecten om zo het centrum nog 
mooier te maken. Ik heb als inwoner van Ede het centrum afgelopen jaren al 
zeer positief zien veranderen. Naast alle leuke activiteiten doet de inrichting 
van de openbare ruimte veel in de beleving van onze inwoners en bezoekers. 
Dat ik daar nu zelf een actieve rol als projectleider in krijg, vind ik een enorme 
uitdaging.” 

Renske Dijkwel: “Door alle participatie- en herinrichtingstrajecten in het 
centrum, waaronder de Brouwerstraat, is mijn liefde voor het centrum 
alleen maar gegroeid. Toen bleek dat de functie van programmamanager 
vrijkwam, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ga me met heel veel plezier 
inzetten voor ons centrum. Heel bijzonder om in deze nieuwe rol te mogen 
blijven bijdragen aan een groene en gastvrije binnenstad. Natuurlijk blijf ik de 
herinrichting van de Brouwerstraat ook op de voet volgen.”

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

Colofon 
Uitgave: gemeente Ede, november 2021 Foto’s en afbeeldingen: gemeente Ede, www.ede.nl

N
B

 b
ro

u
w

e
rs

tr
aa

t 
n

r 
 4


