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GROEN EN GASTVRIJ

Vanmiddag liep ik door het centrum van Ede. En ondanks een fraaie voor

jaarszon was de aanblik goed beschouwd surrealistisch. Ik zag overal pijlen en 

bordjes die ons eraan herinneren om vooral afstand van elkaar te houden. De 

terrasstoelen stonden tegen de muur gestapeld, want de horeca zat potdicht. 

De meeste winkels mochten alleen op afspraak klanten ontvangen, waardoor 

het veel te rustig was.

 

Het moge duidelijk zijn: deze visie is tot stand gekomen tijdens de corona

pandemie. En hoewel er licht is aan de horizon, weet nog niemand precies hoe 

we uit deze pandemie gaan komen. Deze nieuwe centrumvisie geeft ons met 

alle onzekerheden die er zijn het nodige houvast. De coronapandemie heeft 

een aantal tendensen die we al zagen in het centrum versneld. Er zullen minder 

winkels komen. Er zullen meer mensen in het centrum komen wonen. Er is  

grote behoefte aan ontmoeting, gezelligheid, levendigheid. Wat missen we dat.

 

Ede centrum heeft alle ingrediënten in huis om snel die groene & gastvrije plek 

te zijn waar we graag een terrasje pakken, een winkel bezoeken, wonen en 

werken. Daar hebben we niet voor niets de voorbije jaren al keihard aan  

gewerkt. In deze visie leest u hoe we samen met ondernemers en inwoners  

van het centrum onze koers bestendigen en doorbouwen aan een toekomst

bestendig Ede Centrum.

 

Ik heb er vertrouwen in dat wanneer ik volgend jaar om deze tijd hetzelfde 

rondje door Ede centrum loop, de afstand die we nu noodgedwongen van  

elkaar houden verleden tijd zal zijn. Dat het centrum weer is opgebloeid een 

hele andere aanblik biedt. Groen, levendig, vrolijk, een fijne plek om te zijn!

Jan Pieter van der Schans,

Wethouder levendig centrum

Groen & Gastvrij
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In de afgelopen decennia is het centrum van 

Ede gegroeid en ingrijpend veranderd. In 2016  

heeft de gemeente Ede samen met centrum

partners de toekomstvisie “Het verhaal van  

Ede Centrum: de koers naar 2030” opgesteld. 

Hierin wordt een Levendig Centrum beschreven 

dat “ … een plek is waar men graag en met trots 

werkt, winkelt, woont of uitgaat. De bezoeker  

beleeft er een gezellig dagje uit. De Edenaar 

gaat weer van Ede centrum houden en gaat er 

vaker naar toe”. In de afgelopen jaren is aan de 

visie uitvoering gegeven.

Er zijn diverse aanleidingen om nu de balans 

op te maken en te besluiten of en hoe de koers 

wordt voortgezet. Ten eerste loopt het program

ma Levendig Centrum in 2021 af. Ten tweede 

zorgt de coronapandemie voor grote problemen 

voor detailhandel en horeca. Voorspelde ont

wikkelingen komen daardoor in een stroom

versnelling. Tenslotte neemt de woningvraag toe 

en groeit, ten gevolge van leegstand, het aantal 

transformatielocaties voor woningbouw.

Anno 2021 zijn grote stappen gemaakt in het ver

wezenlijken van de toekomstvisie. Herinrichting 

en vergroening van pleinen, straten en stegen, 

herstel van historische gevels en organisatie van 

beeldbepalende evenementen hebben Ede cen

trum weer op de kaart gezet. De aantrekkings

kracht is aantoonbaar vergroot, de waardering is 

meetbaar toegenomen. Ook minder zichtbare 

successen, zoals intensiever beheer van openba

re ruimte, het spontane ontstaan van de groep 

Gelukkige Binnenstad en het versterken van de 

samenwerking tussen centrumpartijen, heb

ben er toe bijgedragen dat de aanpak van Ede 

centrum ook landelijk opvalt. Onder de slogan 

Ede centrum Groen & Gastvrij is een finaleplaats 

bereikt in de verkiezing Beste Binnenstad. 

Naast de verschillende successen liggen er 

zeker nog grote uitdagingen. Helaas is de 

leegstand, mede door Corona, niet opgelost. En 

het proces van verdwijnen van detailhandel is 

naar verwachting voorlopig niet ten einde. Een 

compacte en qua aanbod aantrekkelijke bin

nenstad, in combinatie met transformatie van 

vastgoed naar wonen aan de randen moet een 

toekomstbestendige oplossing bieden voor leeg

stand. Ede centrum wordt voor Edenaren dan 

weer dé ontmoetingsplek met gezellige pleinen, 

een aantrekkelijk stadspark, een goed aanbod in 

de winkelstraten en een prettig woonklimaat. 

In de visie van 2016 lag het accent vooral op 

ruimte en economie. Inmiddels zijn we ervan 

overtuigd dat binnensteden van de toekomst 

ook sociale en duurzame meerwaarde bieden. 

Met aandacht voor inclusiviteit, klimaatbesten

digheid, biodiversiteit en energietransitie wordt 

hieraan  invulling gegeven.

Met de grootschalige centrumplannen tussen 

1970 en 2010 is het oorspronkelijke dorpscen

trum verdwenen. In de afgelopen jaren is met 

de thema’s Dorps, Veluwe en Food de Edese 

identiteit stap voor stap teruggebracht. Nu is 

het tijd om het merk Ede centrum, als deel van 

Ede, te promoten. De cultuursector is hierin een 

belangrijke identiteitsdrager. Met een bidbook, 

een vernieuwde website en sterke communica

tie, worden ondernemers verleid om zich in Ede 

centrum te vestigen en bezoekers gestimuleerd 

om vaker te komen. 

Nu het programma Levendig Centrum afloopt 

doet de gemeente een stapje terug. Het eige

naarschap verschuift meer naar de centrumpar

tijen. De successen van afgelopen jaren vragen 

om voortzetting van de aanpak. Daarom willen 

ondernemers, vastgoedeigenaren en de ge

meente zich met partijen uit het sociale domein 

verenigen in een nieuw Binnenstadsplatform. 

Dit platform zal, met de nalatenschap van het 

in deze verrijkte visie vastgelegde programma, 

zorgen voor een nog aantrekkelijker centrum.

Samenvatting
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1.1 Inleiding 
Aan de rand van de Veluwe ligt 

Ede. De omgeving kenmerkt 

zich naast prachtige natuur 

en landschappen door een 

innovatieve aanpak op het 

gebied van Food. Het World 

Food Center, de Wageningen 

University, de landbouw en 

voedingsindustrie in de regio 

vormen samen de Food Valley. 

Door het aantrekkelijke woon

werkklimaat, de rust en ruimte 

en het grote culturele aanbod 

kiezen steeds meer mensen 

om zich in Ede te vestigen. Met de transformatie 

van de voormalige Enka en kazerneterreinen 

rondom het Stationsgebied wordt hier slim op 

ingespeeld. Hier wordt nu gewoond en gewerkt. 

Het centrum van Ede draagt bij aan het leef

klimaat. Het heeft zich de afgelopen jaren enorm 

ontwikkeld. En er liggen nog volop kansen om 

de aantrekkingskracht van Ede te vergroten. 

Ede centrum, een plek 
om van te houden
In “Het verhaal van Ede Centrum: de koers 

naar 2030” de toekomstvisie uit 2016, is als doel 

geformuleerd: “Ede centrum te ontwikkelen 

tot een plek waar men met trots woont, werkt, 

winkelt en uitgaat. De bezoeker beleeft er 

een gezellig dagje uit. De Edenaar gaat weer 

van Ede centrum houden en gaat er vaker 

naar toe”. De visie is in samenspraak bepaald. 

Bewoners, ondernemers, pandeigenaren, 

makelaars, vertegenwoordigers van culturele 

en maatschappelijke organisaties, raadsleden, 

wethouders, ambtenaren en externe deskun

digen spraken over de nieuwe koers voor Ede 

centrum. Dit resulteerde in 2016 in een raads

breed vastgestelde visie met ingrediënten en 

kansen voor het centrumgebied. 

1 We houden koers
De doelstellingen, ingre

diënten en kansen zijn met 

het programma Levendig 

Centrum vertaald in een 

uitvoeringsplan van tiental

len projecten, activiteiten 

en beleidsstukken. 

We houden koers
Anno 2021 zijn er grote 

stappen gemaakt in het 

verwezenlijken van de toe

komstvisie. Er zijn echter 

nu verschillende aanlei

dingen om de balans op te 

maken.

1. De gemeente Ede nam in 2015 met het 

programma Levendig Centrum het voortouw 

in het uitrollen van het uitvoeringsplan. Het 

programma loopt eind 2021 af. Nu ontstaat 

de noodzaak om de regie te verschuiven naar 

de partners in de binnenstad (met name 

vastgoedpartijen en ondernemers). 

2. Er is behoefte aan om de visie tegen het licht 

te houden, omdat eerdere problemen voor de 

retail (zoals leegstand en krimp) door Corona 

nóg prangender worden. Stadscentra worden 

versneld plekken van ontmoeten en verbin

den. De sociale betekenis wint terrein ten 

opzichte van de economische meerwaarde. 

3. De groeiende vraag naar woningen en het, 

ten gevolge van groeiende leegstand,  toe

nemende aanbod van transformatielocaties 

bieden mogelijkheden voor intensivering van 

woningbouw in en om Ede centrum.

Al met al ontstaat de behoefte om de visie van 

2016 te evalueren, onderbelichte thema’s te 

identificeren en waar nodig de visie bij te sturen. 

Daarbij willen we de koers zoveel mogelijk aan

houden. Door groeiende waardering en landelijke 

aandacht voor de Edese aanpak is het duidelijk 

dat hier draagvlak voor bestaat. Het aflopen van 
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het programma vraagt nu om een vernieuwde professio

nele centrumorganisatie die het stokje over kan nemen. 

Voorliggend document is daarmee “de nalatenschap” 

van het programma Levendig Centrum aan de nieuwe 

centrum organisatie. Het biedt, naast de evaluatie en verrij

king van Het verhaal van Ede centrum, ook kaders voor een 

toekomstige centrumorganisatie. 

Leeswijzer
In dit document worden de resultaten van het programma 

Levendig Centrum benoemd en worden de stappen die 

nog gezet moeten worden gedefinieerd. Dit document 

vormt één geheel met het visiedocument van 2016, het 

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum 

e.o., het projectplan Integrale Projecten Verkeer & Ruimte 

Levendig Centrum, de Stadsvisie Ede Stad en de Retailvisie.

WE 
HOUDEN 
KOERS



1.2 Participatieve 
 werkwijze
Waar bij het opstellen van Het verhaal van Ede 

centrum de informatie vanuit de samenleving 

naar de gemeente is opgehaald, is voor het  

proces van deze verrijking bewust ervoor  

gekozen om de omgekeerde weg te volgen: 

   Er is gestart met het ophalen van input 

vanuit de verschillende disciplines binnen de 

gemeente. Deze hadden ervaring opgedaan 

met het werken met de visie van 2016. 

   Op basis van deze input zijn vier thema’s  

geformuleerd, die in de uitvoering van de  

eerdere visie onderbelicht zijn gebleven: 

Duurzaamheid, Sociale Meerwaarde,  

Identiteit en Samenwerking. 

   Op basis van deze thema’s is een breed 

samengesteld projectteam geformeerd dat 

daar inhoudelijk invulling aan heeft gege

ven. Naast de gemeente zaten vertegen

woordigers van SBE, ondernemers, BEC en 

Malkander in het team.  

   Met het projectteam is een analyse gemaakt 

van voorzieningenaanbod,  bevolkingsont

wikkeling, koopstromen en waarderings

cijfers. Eén en ander werd vertaald in een 

sterkte en zwakteanalyse (bijlage 1). Vervol

gens zijn in verschillende werkgroepen met 

sleutel figuren van de gemeente en andere 

partijen de thema’s uitgewerkt: Ontmoeten 

& Verbinden, Sociaal & Duurzaam, Identiteit & 

Marketing.   

   Met een kopgroep van betrokken vastgoed

eigenaren is een start gemaakt om de 

groep structureel meer te betrekken bij 

 en bij te dragen aan  het centrum. Van

daar uit is de wens gedefinieerd om een 

BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) op te richten. 

9Ede Centrum 2030: Groen & Gastvrij

In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij “Ede 

centrum nu”. De ontwikkelingen van de 

laatste jaren worden belicht. Daarnaast 

wordt ingegaan op trends in binnensteden 

en de impact van de Corona crisis. Er is een 

analyse gemaakt van de stand van zaken 

van Ede centrum op basis van het voor

zieningenaanbod, maar ook bevolkings

ontwikkeling, koopstromenonderzoek en 

waarderingscijfers. Tenslotte wordt het ont

staan van de slogan “Ede centrum: Groen & 

Gastvrij” toegelicht. 

Voor de totstandkoming van dit document 

zijn met alle stakeholders gesprekken 

gevoerd. Dit heeft geleid tot de keuze voor 

vier centrale thema’s op basis waarvan Ede 

centrum zich de komende jaren kan ont

wikkelen, te weten:

  Ontmoeten en Verbinden;

  Identiteit en Marketing;

  Sociaal en Duurzaam;

  Samenwerking en Organisatie. 

In de vier thema’s zijn de 7 ingrediënten 

en de kansenkaarten van de visie van 2016 

verwerkt. De beschrijving van de thema’s in 

de hoofdstukken 3 tot en met 6 vormen het 

hart van dit document. 



2 Ede Centrum Nu 2.2 Vieren van 
 successen
In de afgelopen 5 jaar zijn in het kader van het 

programma Levendig Centrum veel projecten 

uitgevoerd en activiteiten georganiseerd. In bij

lage 2 is een overzicht gegeven van de ruim 80 

projecten die zijn uitgevoerd, in voorbereiding 

zijn of niet tot stand zijn gekomen. 

Wat voor de bezoeker van Ede centrum het 

meest opvalt zijn de herinrichtingen van de 

openbare ruimte, die met prettige verblijfsplek

ken en vergroening bijdragen aan de bele

vingskwaliteit van het centrum. Daarbij springt 

het Marktplein het meest in het oog, als veel 

geprezen en veel gebruikte ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Ook de herinrichting van de 

Grotestraat en het Maandereind, waar nu 17 

bomen groeien, en het Kuiperplein kunnen op 

veel goodwill rekenen. In de komende jaren zul

len deze verbeteringen worden uitgerold naar 

bijna alle straten, stegen en pleinen. Zo heeft 

Ede centrum straks op alle plekken een prettig 

en groen verblijfsklimaat.

2.1 Inleiding 
In de afgelopen decennia is het centrum van 

Ede gegroeid en ingrijpend veranderd. Tussen 

1970 en 2010 maakte het dorpse karakter plaats 

voor stedelijke schaal en sfeer, die volgens velen 

niet pasten bij Ede. Omdat de veranderingen 

weinig waardering kregen en Edenaren het 

centrum minder gingen bezoeken, startte de 

gemeente in 2015 met het programma Leven

dig Centrum. In het Bestuursconvenant van 

2014 staat verwoord “… een breed gedragen 

aanpak om de aantrekkingskracht van het 

centrum verder te vergroten … en … ruimtelijke 

oplossingen voor een toekomstbestendig 

centrum te realiseren”. Het programmateam 

van de gemeente Ede heeft hier samen met 

centrumpartners uitvoering aan gegeven. In dit 

hoofdstuk blikken we terug en maken we de 

balans op van Ede centrum anno 2021. 
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Gestimuleerd door het gevelverbeteringsfonds 

zijn ruim 10 gevels verbeterd. De gevelver

beteringen krijgen de hoogste waarderings

cijfers van de Edenaren en zijn zo zichtbare en 

waarde volle bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

van het centrum. Ook zijn de Oude Kerk en de 

toren van mooie, moderne, energiezuinige ver

lichting voorzien.

Begin 2019 is een nieuw bestemmingsplan 

vastgesteld voor Ede centrum waarbij ook 

een planologisch kader is gemaakt voor een 

compact centrum. Het bijbehorende en breed 

gedragen Beeldkwaliteitsplan geeft randvoor

waarden voor de kwaliteitsverbetering van 

gebouwen en openbare ruimte.  

Naast de ruimtelijke projecten is de leven

digheid vergroot door tal van activiteiten en 

evenementen, zoals de Heideweek, het straat

theaterfestival Zomerbries, het Popup festival, 

het kunstfestival Art & Food, Cinema in het park, 

Statues by night, Friends on Ice, Ede Culinair, 

het Lichtjesfestival etc. 

In samenwerking met de SBE is er gewerkt 

aan versterking van het ondernemersklimaat. 

Onder meer door professionalisering van 

www.edecentrum.nl, de pilot verlichte regel

druk en de inzet van een binnenstadsmakelaar. 

Naar aanleiding van Corona werd in 2020 de 

samenwerking verder geïntensiveerd. Onder 

andere door verruiming van terrassen en de 

inzet van city hosts. 

Resultaten op het gebied van duurzaamheid 

zijn behaald met vergroening en klimaat

adaptatie. De aanleg van boombunkers in het 

historische lint om het planten van 17 volwaar

dige iepen mogelijk te maken, de overtuinen op 

de Markt, de brede groenrand om het Kuiper

plein en aanleg van gevelgroen en geveltuinen 

samen met ondernemers. 
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LEVENDIG 
CENTRUM

In 2018 werd door ondernemers, gefaciliteerd 

door de gemeente, de werkgroep Gelukkige 

Binnenstad opgericht met als doel verduurza

men van detailhandel en horeca, onder andere 

met acties als “deuren dicht” en “wees loyaal, 

koop lokaal”. De beweging is nu geïntegreerd in 

de SBE onder de naam “Groen en gastvrij”. 

Zichtbare en meetbare resultaten
Deze inzet heeft niet alleen geleid tot voor 

Edenaren zichtbaar resultaat. Ook landelijk is de 

Edese aanpak opgevallen:

  Op de nationale Vitaliteitsindex is Ede 

centrum in 2019 van plaats 48 naar plaats  

40 gestegen. In de provinciale Vitaliteits

benchmark van 2020 is Ede centrum om

schreven als vitaal en bezet het de 5e plaats 

in Gelderland (zie kaart). 

  In het Koopstromenonderzoek van 2018 

krijgt Ede centrum een gemiddeld goede 

beoordeling van inwoners (7,5) en bezoekers 

(7,7). 

  In 2019 kreeg Ede de prijs voor grote ge

meente met de schoonste winkelgebieden. 

  In het voorjaar van 2020 drong Ede centrum, 

na een uitvoerige selectieronde, door tot de 

finale van de Verkiezing Beste Binnenstad in 

de categorie middelgrote binnensteden.  

Al met al een bevestiging van de ontwikkeling 

die Ede centrum in de afgelopen jaren heeft 

doorgemaakt. Daarbij is het inwonertal in het 

centrum in 5 jaar met 7% gestegen. Dit is in lijn 

met de in 2016 geformuleerde ambitie van 30% 

meer centrumbewoners in 2030.
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HET TOTAALOVERZICHT
Centrumgebieden Gelderland

Zeer vitaal

Minst vitaal

Top 10
1. Nijmegen
2. Arnhem
3. Barneveld
4. Culemborg
5. Ede
6. Zaltbommel
7. Apeldoorn
8. Wageningen
9. Geldermalsen
10. Lunteren



Getuige deze successen gaat er dus veel goed. 

Maar dat is zeker geen reden om de aandacht te 

verslappen. De wereld is, zeker voor de detailhan

del, de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De 

onstuitbare opkomst van online winkelen, nog 

versterkt door Corona, is de voornaamste oorzaak 

van nog steeds groeiende leegstand. 

Tot 2019 was er een dalende trend ingezet in 

de leegstand, maar helaas is deze in 2020 weer 

gekeerd. Daarbij valt natuurlijk vooral de steeds 

legere Achterdoelen op. Deze plek beïnvloedt 

de mening van mensen over het centrum sterk. 

Het oplossen van “het probleem Achterdoelen” 

is daarom één van de belangrijkste speerpunten. 

Inmiddels hebben de vastgoedeigenaren het 

probleem opgepakt en is de verwachting dat snel 

na de Coronacrisis verbetering te zien is. 

Bovendien is een aantal punten van de visie nog 

onvoldoende opgepakt. Een achterblijvende 

opgave is om de leegstand “naar de randen te 

duwen” en deze randen te verdichten met wonin

gen. Dit moet een compacter centrum opleveren, 

met groen in de openbare ruimte en een aantrek

kelijke dorpse verblijfskwaliteit. 
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2.3 Trends in 
 binnensteden
In de visie van 2016 wordt toegelicht dat het 

functioneren van centrumgebieden in middel

grote steden als Ede kwetsbaar is. De toen 

beschreven trends zoals overaanbod, automati

sering & digitalisering en multichannel verkoop 

spelen nog steeds, maar hebben door de 

coronapandemie een vlucht genomen. Filiaal

bedrijven heroverwegen de vestigingslocaties 

en vooral in de mode en luxebranches verdwij

nen steeds meer winkels uit het straatbeeld van 

binnensteden. De explosieve groei in horeca

bestedingen in de afgelopen jaren stond in 2016 

nog niet als trend benoemd, maar deze sector is 

ook in Ede centrum de afgelopen jaren substan

tieel gegroeid. Echter door de corona pandemie 

is ook voor deze sector de toekomst onzeker. 

Het CPB verwacht dat  ervan uitgaande dat 

Nederland en andere Europese landen het 

coronavirus in de eerste helft van 2021 onder 

controle krijgen  de economie in 2021 zal 

groeien met bijna 3%. Dit perspectief is het 

uitgangspunt van deze verrijkte visie. Echter als 

blijkt dat voor nieuwe infectiegolven vaccinatie 

niet effectief is, kan het ook zijn dat we tenmin

ste tot 2022 nog meermaals met een lockdown 

te maken krijgen. Omdat dit nog onbekende en 

onvoorspelbare impact zal hebben op econo

mie, inkomens, gezondheid, maatschappelijke 

cohesie, solidariteit en vertrouwen, wordt er in 

dit stuk niet verder op ingegaan. 

De trend die al eerder zichtbaar was, krimp en 

leegstand in het centrum, is door de coronacrisis 

versneld. Met de afname van het winkelaanbod 

en afvlakking van de uitbreiding in de horeca, 

neemt de leegstand toe en ontstaat er noodzaak 

en ruimte voor andere functies in centrumge

bieden. Nieuwe gemengde concepten, dienst

verleners, ambachtelijke en maatschappelijke 

bedrijvigheid komen op. Maar toch vooral groeit 

de woonfunctie in en om binnensteden. 
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Met de visie van 2016 speelden we in Ede 

centrum al in op deze trends. Ede heeft zo een 

voorsprong genomen op menig andere bin

nenstad. De Omgevingsvisie Ede gaat uit van 

een forse groei aan woonbehoefte in de komen

de 20 jaar. In en om het centrum zitten ruim 

35 transformatieprojecten in de pijplijn. Deze 

dragen bij aan de woningbouwambitie. Door 

aan de randen meer te verkleuren naar wonen 

in de plint draagt Ede centrum als wijk bij aan 

een inclusievere gemeente, met name wanneer 

er niet alleen een of tweepersoonshuishouders 

maar ook gezinswoningen en sociale huur in 

het centrum worden toegevoegd. Om aan de 

groeiende woonbehoefte te voldoen moeten 

op sommige plekken aan de randen hogere 

bebouwingsdichtheden en wonen in de plint 

worden toegestaan. Daarbij blijft het uitgangs

punt dat het compacte centrum zijn dorpse en 



groene Edese karakter behoudt. Het Bestem

mingsplan en later het Omgevingsplan vormen 

het kader voor deze transformatie.

Samenwerken aan een 
levendige omgeving
Meer bewoners in het centrum betekent meer 

levendigheid op straat. De wens voor meer 

ontmoeting in Ede centrum lijkt hiervan een 

logisch gevolg. In een periode waarin fysie

ke ontmoeting vanwege het coronavirus een 

gezondheidsrisico vormt wordt het belang van 

een aantrekkelijke ontmoetingsbuitenruimte 

nogmaals extra onderstreept. Bewoners in het 

centrum zorgen ook dat leefbaarheid verbetert. 
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Ook ‘s avonds wordt hier gewoond en zijn er ac

tiviteiten en mensen op straat. Meer bewoners 

zorgen ook voor meer draagvlak voor voorzie

ningen. 

Transformatie naar wonen in het centrum biedt 

kansen om van het centrum een sociale, inclu

sieve plek te maken. Transformatie biedt ook 

kans om duurzaamheidsopgaves als hittestress 

en biodiversiteit aan te pakken. Maar transforma

tie vraagt ook om keuzes door de toenemende 

mobiliteit. Bijvoorbeeld over parkeerbeleid,  

duurzame mobiliteit en meer ruimte voor  

voetganger en fietser ten koste van de auto.  

De ervaringen in de afgelopen jaren hebben 

geleerd dat structurele samenwerking en 

commitment cruciaal zijn om resultaten te be

halen. Het zijn de centra met een professionele 

centrumorganisatie die in coronatijd adequaat 

hebben kunnen handelen, zowel fysiek in aanpas

sing van de openbare ruimte als de omschakeling 

naar gezamenlijk online. De gedeelde onzekere 

toekomst van centrumgebieden en uitdagingen 

waar Ede centrum voor staat, vragen om een 

nieuwe visie op aansturing van het centrum voor 

de langere termijn. Betrokken partijen moeten 

inhoudelijk en financieel bijdragen aan realisatie 

van de gezamenlijke doelstellingen. 

16
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De uitdaging voor Ede centrum 
In Ede centrum hebben diverse partijen zich 

de afgelopen jaren ingezet voor realisatie van 

“Het verhaal van Ede centrum”. Hierbij heeft 

de gemeente met het programma Levendig 

Centrum een voortrekkersrol gespeeld. Nu het 

programma na 2021 ophoudt moet een nieuwe 

binnenstadsorganisatie het stokje overnemen. 

Dit document vormt de nalatenschap van het 

programma Levendig Centrum aan de nieuwe  

organisatie. De programmatische aanpak en de 

visie met 7 ingrediënten heeft veel goeds ge

bracht. Maar er liggen nog grote uitdagingen. 

De verrijkte aanpak voor Ede centrum is samen

gevat in de genoemde vier thema’s:

In de slogan “Ede Centrum: Groen & Gastvrij” 

komen de vier thema’s samen. Dit wordt hier

door meer dan een slogan. Er wordt mee aan

geduid, dat het centrum van Ede meer is dan 

een winkelgebied met uitsluitend economische 

waarde. Door een gezamenlijke aanpak en een 

evenwichtige mix van sociale en economische 

doelstellingen wordt het centrum een plek van 

ontmoeten en verbinden. Met een herkenbare 

Edese identiteit en een aantrekkelijk aanbod 

van voorzieningen en evenementen zet het 

centrum van Ede zich op de kaart. Door gast

vrijheid van Ede uit te dragen en duurzame en 

inclusieve keuzes te maken voor wonen, wer

ken, mobiliteit en gebouwde omgeving wordt 

het centrum van Ede een plek waar zowel de 

Edenaar als de bezoeker met plezier komt. 

Vertaling van visie naar actie
In de volgende hoofdstukken wordt de visie 

voor een Groen en Gastvrij Ede centrum op ba

sis van de vier centrale thema’s uitgewerkt. Om 

tot daadwerkelijke resultaten te komen, moet 

de toekomstvisie echter worden vertaald naar 

een actieprogramma. De visie met het actiepro

gramma vormen samen de overdracht van het 

programma Levendig Centrum naar de nieuw 

te vormen binnenstadsorganisatie. In bijlage 3 

is dit actieprogramma opgenomen.  

  Ontmoeten & Verbinden

 Sociaal & Duurzaam

  Identiteit & Marketing

  Samenwerking & Organisatie



3 Ontmoeten  & verbinden

1. Het oude Lint als ruggengraat

2. Landschappelijk verbinden

3. Compact Centrum

4. Ontmoetingsplekken

deze aanpak Ede centrum steeds meer een 

plek wordt waar bewoners en bezoekers zich 

toe aangetrokken voelen en elkaar ontmoeten.

3.2 Ruimtelijke 
 structuur 
Het Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum van 2018 

biedt een kader voor de verbetering van de ver

blijfskwaliteit en de ruimtelijke en functionele sa

menhang in het centrum. De drie kernwaarden 

“Dorps, Veluwe en Food” zijn uitgewerkt naar 4 

ruimtelijke ontwikkelprincipes voor het centrum:

Verleidingsbeeld Grotestraat t.h.v. de HEMA18

3.1 Inleiding
In Het verhaal van Ede Centrum staat de verbin

ding van mensen centraal. Om dit te bereiken 

is een aanpak gekozen met ruimtelijke, functio

nele en programmatische onderdelen. Deze on

derdelen zijn uitgewerkt in het Bestemmings

plan en Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum en 

Integrale Projecten Verkeer & Ruimte Levendig 

Centrum. Hierin worden de doelstellingen van 

het de visie geconcretiseerd naar beeldkwaliteit 

(architectuur en openbare ruimte), ruimtelijke 

structuur, functioneel netwerk en programma

tische opbouw. Deze aanpak heeft 

het centrum ruimtelijk en qua bele

ving versterkt. We gaan de komende 

jaren met hetzelfde enthousiasme 

en doelgerichtheid verder werken. In 

dit hoofdstuk bespreken we hoe met 



Bestaande situatie 19Ede Centrum 2030: Groen & Gastvrij

Anno 2021 is er veel gebeurd. Het Kuiperplein, 

Marktplein, Achterdoelen, Grotestraat, Telefoon

weg en Maandereind hebben een groenere 

aanblik gekregen met een warm bestratings

patroon en het terugbrengen van bomen en 

plantvakken met bloemen. Er zijn aantrekke

lijke nieuwe ontmoetingsplekken voor bezoe

kers en bewoners gecreëerd (Marktplein en 

Doelenplein). Daar komen in de komende jaren 

nog vier aantrekkelijke ontmoetingsplekken bij: 

Museumplein, Maanderplein, Bevrijdingsplein 

en het Stadspark. Daarbij wordt ook ruimte ge

maakt voor (nieuwe) evenementen. Op verschil

lende plekken zijn typisch Edese elementen 

teruggebracht. Het groene profiel met rijloper 

is weer zichtbaar in de Grotestraat en het Maan

dereind. In combinatie met het opknappen 

van karakteristieke gevels is het historische lint 

nieuw leven ingeblazen. Ook zijn in de afgelo

pen jaren nieuwe activiteiten en evenementen 

georganiseerd om Edenaren en toeristen naar 

het centrum te trekken.  

Deze ontwikkelprincipes wijken substantieel af 

van het “Stedenbouwkundig Ruimtelijk Plan, 

Ede Centrum” van 1990. Met Het verhaal van 

Ede Centrum en het Beeldkwaliteitsplan wordt 

een radicaal andere koers ingeslagen: Ede 

centrum wordt groen, compact en functioneel 

divers in plaats van steenachtig, hoog stedelijk 

en gefocust op winkelen. Het fijnmazige en 

dorpse karakter van Ede centrum wordt weer 

benadrukt. Er wordt anders dan in het plan van 

1990 gekozen voor meer samenhang in de be

bouwing met nadruk op de kleine en de mid

delgrote schaal. Hierin is de menselijke maat 

leidend. Programmatisch en ruimtelijk wordt 

gekozen voor een compact kernwinkelgebied 

met daaromheen verschillende sfeergebieden 

(Bospoort, Achterdoelen, Maandereind en Kui

perplein) met elk een ander programmatisch 

accent. In de buitenranden van het centrum 

worden commerciële functies getransformeerd 

naar wonen. 



3.3 Ruimtelijke visie 
De 4 ontwikkelprincipes uit het Beeldkwaliteitsplan vormen de ruimtelijke 

uitwerking van de visie uit 2016. Deze principes zijn nog steeds leidend en 

bieden voldoende handvatten tot 2030. Echter, de woningopgave die er nu 

ligt vraagt extra inzet op bepaalde ruimtelijke thema’s. Met meer wonin

gen in de binnenstad ontstaan nieuwe opgaves, zoals toenemende mo

biliteit en parkeerbehoefte. Maar ook toenemende drukte in de openbare 

ruimte en een grotere vraag naar zorg en maatschappelijke voorzieningen. 

Al met al ontstaan er door meer woningen nieuwe kansen voor de binnen

stad als levendige en sociale ontmoetingsplek. De 4 leidende principes 

zorgen voor een ordenend en helder ruimtelijk kader voor een Groen en 

Gastvrij centrum.

20



Deze principes zijn:

1. Het oude Lint als ruggengraat
Het dorpse karakter geeft identiteit en sfeer 

aan Ede centrum. Het historische lint (de Gro

testraat en het Maandereind) is de drager van 

het centrum en sluit aan op lange verbindings

lijnen naar buiten. Bij het lint hoort de kleine 

schaal van panden, vaak losstaand en ieder met 

een eigen karakter. Met de herinrichting van 

de straten en de inzet van pandeigenaren voor 

herstel van karakteristieke gevels  met behulp 

van het gevelverbeteringsfonds  worden de 

historische kwaliteiten van het lint versterkt. 

2. Landschappelijk verbinden
Ede centrum ligt op de gradiënt van de Veluwe; 

de oostwest straten gaan in oostelijke richting 

omhoog en maken de verbinding met het land

schap. De Veluwe is vlakbij maar moet in het 

centrum meer zichtbaar en beleefbaar worden. 

Dit gebeurt door het centrum te vergroenen 

en groene verbindingen met het landschap 

tot diep in het centrum door te trekken. In het 

centrum is een aantal aanleidingen om de 

verbinding met de Veluwe te versterken. De 

Trapakkers, uitlopend in het Stadspark achter 
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Oude lint als ruggegraat Landschappelijk verbinden
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de Oude Kerk, is hiervan de belang

rijkste. Deze verbinding splitst zich 

in een tweede verbinding die via de 

Molenstraat overgaat in de Markt. 

Een derde is de Arnhemseweg, een 

prachtige oprijlaan naar de Veluwe, 

die uitkomt op het Bevrijdingsplein. 

Een vierde wordt gevormd door de 

groene en bosrijke woonwijken ten 

zuiden van het centrum, waaronder 

de groene inprikker vanaf de Bree

laan, die uitkomt op het Maander

plein. De oostwest lijnen die in het 

centrum doorlopen kunnen verder 

worden vergroend en beter worden 

verbonden. Hierbij mag de Klinken

bergerweg geen barrière zijn. 

Er wordt ook ingezet op program

matische verbinding met het land

schap. Hierbij wordt het thema  Food 

benadrukt door versterking van het 

aanbod van streekproducten en 

organisatie van culinaire  

evenementen.

Compact Centrum
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3. Het centrum compacter
In Het verhaal van Ede Centrum is een compact 

en divers kernwinkelgebied met daaromheen 

verschillende sfeergebieden geïntroduceerd. 

Het concept van een compact centrum be

houden we, maar de blijvende leegstand en de 

vraag naar woningen leiden tot een herdefinië

ren van de verschillende gebieden. Het kern

winkelgebied wordt ten opzichte van 2016 nog 

compacter. Door de Achterdoelen te kenmer

ken als aanliggend sfeergebied wordt hier een 

ontwikkeling mogelijk naar andere functies. 

Ook wordt in het compacte centrum intensive

ring van wonen boven winkels gestimuleerd. 

In de omliggende sfeergebieden zetten we 

in op het versterken van het bij het karak

ter van gebied passende ruimtelijke en 

programmatische profiel. Er wordt gericht 

gestuurd op acquisitie van bij het karakter 

passende functies en bijbehorende ruimtelijke 

kwaliteit. 

Aan de randen van het compacte centrum 

wordt ingezet op transformatie van leegstaand 

winkelvastgoed, voornamelijk naar wonen. Dit 

zal leiden tot ruimtelijke verdichting van de ran

den, met daarbij uitdagingen van toenemende 

mobiliteitsvraag en veranderende beeldkwaliteit.    Compact Centrum

Kern(winkel)gebied 
De Grotestraat (tussen Bevrijdingsplein tot 

Molenstraat) is en blijft het kernwinkelgebied 

van het centrum. Het gebied rond de Oude 

Kerk kan daarin gezien worden als hart van 

het centrum. Het plein ligt niet alleen aan de 

Grotestraat, maar is ook direct verbonden met 

belangrijke ontmoetingsplekken: de Markt en 

het Stadspark. In het kernwinkelgebied ligt de 

focus nog steeds op winkelen. Het aanbod is 

verrijkt met uiteenlopende daghoreca en cultu

rele functies. In de plint zitten centrumfuncties 

en (alleen) op de verdiepingen wordt gewoond. 

Uitzonderingen zijn de dwars op de Grotestraat 

staande steegjes, waar wel in de plinten wordt 

gewoond. Karakteristiek voor de Grotestraat zijn 

de kleinschalige panden die zorgen voor een 

menselijke en dorpse schaal. Op diverse plekken 

zijn historische panden zichtbaar. De nieuwe 

herinrichting van de Grotestraat draagt bij aan 

de dorpse sfeer. Met de “gootlijnen” wordt gere

fereerd naar het oorspronkelijk wegprofiel dat 

vroeger bestond uit een rijbaan met aan weers

zijden trottoirs. Zuilvormige iepen benadrukken 

het oorspronkelijke laanprofiel en zorgen voor de 

vergroening van de Grotestraat. Dit gebied is het 

domein van de voetganger, met goede stallings

voorzieningen voor de auto en fiets nabij.
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Maandereind
Het sfeergebied Maandereind is het zuidelijke 

entreegebied van het centrum en gaat over 

in het kernwinkelgebied van de Grotestraat. 

Samen met de Grotestraat vormt het Maander

eind het historische dorpslint van Ede centrum. 

In het Maandereind zijn vooral lokale speciaal

zaken gevestigd met een rijk aanbod aan food 

en nonfood. In de afgelopen jaren hebben 

lokale ondernemers de straat een eigen identi

teit gegeven in uitstraling en aanbod. Aan het 

Maandereind wordt ingezet op levendige plin

ten die gevuld zijn met (kleinere) lokale winkels 

of andere publiektrekkende functies. Net als bij 

de Grotestraat wordt er op de verdiepingen ge

woond (dus niet in de plint) en ligt de focus op 

kleinschalige en historische panden. De nieuwe 

inrichting van het Maandereind sluit aan op 

de Grotestraat, zodat het historische dorpslint 

doorloopt. De straat is het domein van de voet

ganger en is ook hier vergroend met iepen en 

geveltuintjes.

Bospoort
Het sfeergebied Bospoort is het oorspronkelijke 

centrum van Ede. Het wordt begrensd door de 

Molenstraat, de Notaris Fischerstraat, de Am

sterdamseweg en de Grotestraat. Het heeft een 

charmante en ontspannen woon en verblijfs

kwaliteit. De focus in de Bospoort ligt minder 

op winkelen, maar is bij uitstek de plek voor een 

creatief woon en werkmilieu. Hier vindt men 

kleine ateliers, werkplaatsen, bijzondere win

kels of een café. In de plinten, maar ook op de 

verdieping, kan worden gewoond. De waarde 

van de Bospoort ligt in de dorpse, historische 

sfeer en de geborgen kleinschalige opbouw. De 

auto, fiets en voetgangers zijn hier min of meer 

gelijkwaardig.

De Achterdoelen
Het sfeergebied Achterdoelen wordt bestaat 

vooral uit de Achterdoelen en de Doelenstraat. 

Het is een grootschalige uitbreiding van het 

winkelareaal uit de jaren ’00. Hier is op dit  

moment veel en hardnekkige leegstand.  

Aan de Achterdoelen zelf zijn hoofdzakelijk 

grote, diepe panden die vrijwel alleen geschikt 

zijn voor grootschalige functies als winkel of 

restaurantketens, supermarkten, sport/fitness 

of leisureconcepten. Het transformeren naar 

wonen in de plint is niet mogelijk. Dit in tegen

stelling tot de panden aan de Doelenstraat, die 

kleinschaliger zijn. De centrale ligging en de 

luwe sfeer maakt de Doelenstraat aantrekkelijk 

voor wonen in de plint. 



De afgelopen jaren zijn diverse concepten 

bedacht voor de oplossing van de leegstand 

in dit gebied, maar die zijn om uiteenlopende 

redenen niet haalbaar gebleken. Gevolg is dat 

het sfeergebied Achterdoelen veel leegstand 

kent. Het is topprioriteit om hier Invulling aan te 

geven. Met de eigenaren van de panden wordt 

nu nauw samengewerkt. Binnenkort opent 

aan de Achterdoelen een groot restaurant en 

fitnesstudio. In de Doelenstraat wordt met de 

eigenaren gewerkt aan woonconcepten. Op 

de koppen van de Doelenstraat (Vendelstraat 

en Boogstraat) kan nog wel ingezet worden op 

detailhandel.

Kuiperplein 
Het sfeergebied Kuiperplein vormt de weste

lijke entree tot het centrum, zowel voor fiet

sers als autoverkeer. Het plein is kortgeleden 

heringericht als aantrekkelijk parkeerplein met 

groene kwaliteiten aan de randen. Naast de 

dagelijkse parkeerfunctie, is dit het grootste 

evenemententerrein van Ede centrum. Hier 

worden grootschalige evenementen zoals de 

Heideweek gehouden. Rondom het Kuiperplein 

liggen kansen om dit gebied te transformeren 

naar een stedelijker woonmilieu met flexibel 

in te vullen plinten (wonen, dienstverlening 

en zorg). De bouwhoogte, met name aan de 

oost en zuidzijde van het plein kan worden 

verhoogd naar 5 – 6 bouwlagen. De afwaarde

ring van de Telefoonweg naar 30 km/uur en 

bijpassend wegprofiel met meer ruimte voor 

de fietser en groen, past bij deze ambitie. De 

Brouwerstraat is een belangrijke aanloopstraat 

en heeft voornamelijk voorzieningen in de plint. 

Grootschalige winkelformules en winkels voor 

de dagelijkse boodschappen gedijen hier goed, 

met parkeren voor de deur en de uitstekende 

bereikbaarheid voor fietsers. Rond het plein 

wordt gewerkt aan versterking van het culture

le profiel door het mogelijk creëren van een 2e 

entree van Cultura, het vernieuwen van Astrant 

en plaatsing van kunst in de openbare ruimte. 
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Museumplein & Maanderplein 
Het Museumplein is hét horecaplein van Ede 

centrum. Daar komt door recente ontwikkelin

gen nu het Maanderplein bij. Het Museumplein 

is de horeca en leisure hotspot van Ede. Hier is 

zowel dag, avond als nachthoreca gevestigd. 

Het is bij uitstek de plek waar Edenaren elkaar 

ontmoeten en waar bezoekers met de trein Ede 

centrum binnenkomen. Zowel in de zomer als 

in de winter is het Museumplein een aantrekke

lijk plein: de terrassen zijn hier altijd vol. Glazen 

winterterrassen en terrasoverkappingen maken 

dit mogelijk en zorgen het hele jaar door voor 

een gezellige sfeer. Het plein zelf krijgt in de 

toekomst een groene en uitnodigende uit

straling en wordt meer geschikt gemaakt voor 

evenementen. Het monumentale stationsge

bouw geeft allure en wordt meer onderdeel van 

het plein.

Het Maanderplein is anders dan het Museum

plein gericht op dag en avondhoreca. Hier zijn 

voornamelijk restaurants. Aan de horecaplei

nen wordt op de verdieping gewoond. Op de 

kop van het gebouw de Maanderpoort liggen 

kansen om dit te verwezenlijken en het “bebou

wingsgat” aan het Maandereind op te vullen 

met in de plint en op de verdiepingen wonen. 

Hiervoor is door de eigenaar een plan getekend.

Stadspark 
Het Stadspark brengt ruimte, Veluwe, Food 

en verblijfskwaliteiten tot in het hart van het 

centrum. De inrichting mag minder formeel 
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en moet meer op het verblijven en ontmoeten 

worden geënt. Hierbij gaan de plinten mee 

doen in het activeren van deze plek. Ook sport 

en speelobjecten, kunst, schooltuin of bij het 

park passende evenementen kunnen deze plek 

meer betekenis geven. De focus in en rondom 

het Stadspark ligt op het langzaam verkeer, 

waarbij de auto te gast is en zich hoofdzakelijk 

beperkt tot autoverkeer naar de bewonersgara

ge en logistiek verkeer.

Maanderweg en omgeving 
De Maanderweg wordt op termijn getransfor

meerd naar een woongebied. De insteek is dat 

hier de winkels grotendeels zullen verdwijnen. 

In samenwerking met eigenaren in het gebied 

wordt hiervoor een stedenbouwkundige visie 

en transformatieaanpak ontwikkeld. 
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4. Ontmoetingsplekken
De openbare ruimte is een belangrijk visitekaart

je voor het groene en gastvrije centrum. In het 

Beeldkwaliteitsplan is en nieuwe standaard neer

gelegd voor de inrichting van straten en pleinen. 

Hiermee wordt de verblijfs en ontmoetings

kwaliteit verhoogd. De basis is een ingetogen, 

warme inrichting die beter past bij de bestaande 

bebouwing. Op de ontmoetingsplekken, waar 

mensen samenkomen en verblijven wordt de  

Edese eigenheid versterkt door toevoeging van  

bijzondere elementen. De ontmoetingsplekken 

zijn vooral gelegen op de kruispunten van het  

historische lint met de groene inprikkers.  

De belangrijkste ontmoetingsplekken zijn:  

het Stadspark, het Oude Kerkplein, de Markt, de 

Brouwersstraat,  het Bevrijdingsplein, het Maan

derplein, het Museumplein en het Doelenplein.  

Ontmoetingsplekken
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3.4 Functioneel
 netwerk 
In Het verhaal van Ede Centrum en het hierop 

gebaseerde plan Integrale projecten verkeer & 

ruimte Levendig Centrum is een duidelijke visie 

opgenomen voor verbetering van de bereikbaar

heid van het centrum. Het functionele netwerk is 

per vervoersmodaliteit uitgewerkt: voetgangers, 

fietsverkeer, autoverkeer, logistiek en OV. 

Het compacte centrum is overwegend voet

gangersgebied. Hier moeten voetgangers veilig 

en prettig kunnen verblijven. Gemotoriseerd 

verkeer mag er nog maar beperkt gebruik van 

maken (bevoorrading en bouwverkeer). Om 

het voetgangersgebied leefbaarder te maken is 

fietsen niet langer toegestaan Met het nieuwe 

toegankelijkheidssysteem wordt overlast van 

auto en scooterverkeer beperkt. Straat na straat, 

plein na plein wordt heringericht als goed toe

gankelijk en aantrekkelijk verblijfs dan wel veilig 

en overzichtelijk verkeersgebied. 

Entreegebieden krijgen een gastvrije uitstraling, 

zodat de bezoeker zich direct welkom voelt in 

Ede centrum. 

De visie sluit aan op het Fietsplan Ede, waardoor 

het centrum met goede fietsroutes vanuit de 

woonwijken beter bereikbaar wordt. Een fiets

ring rond het centrum en  stallingsplekken bij de 

ingangen maakt het gebied beter toegankelijk. 

Het fietsparkeren is nog niet op orde. Op ver

schillende plekken in de openbare ruimte zijn 

wel nieuwe stallingsplekken ingericht, maar er is 

vooral behoefte aan meer en beter geoutilleerde 

bewaakte stallingsplekken.

Autoverkeer op de parkeerring is voornamelijk 

bestemmingsverkeer. Op wegen rond het cen

trum komt meer ruimte voor langzaam verkeer. 

Onder andere om die reden is de Telefoonweg 

een 30kmzone geworden. Goed bereikbare en 

duidelijk aangegeven parkeervoorzieningen 

bieden een betaalbaar parkeeraanbod. Door 

optimaal gebruik te maken van ondergrondse 

Fiets ambitie

Auto ambitie
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parkeergarages wordt belevingskwaliteit van 

het openbare gebied verbeterd. Op meerdere 

plekken zijn elektrische laadpalen geplaatst. 

Er ligt nog wel een grote uitdaging voor het 

faciliteren van de groeiende parkeer c.q. mobili

teitsbehoefte. Ten gevolge van transformatie van 

winkelvastgoed naar wonen zijn hiervoor nieuwe 

concepten en arrangementen gevraagd.  

Bevoorradingsverkeer is welkom tijdens ven

stertijden. Doordeweekse venstertijden worden 

ingekort. Het streven is om bevoorradingsver

keer in de toekomst zoveel mogelijk aan de rand 

van het centrum te faciliteren. Inrichting van 

een centrumhub gelijktijdig met het instellen 

van een zero emissie zone wordt voorzien in 

2025. Bevoorradingsroutes door het centrum 

zijn in 2021 vereenvoudigd met 4 verschillende 

en van elkaar afgescheiden zones met elk een 

eigen karakter. Voor het kernwinkelgebied is er 

één ingang aan de Maanderweg en meerdere 

uitgangen. In en uitgangen  zijn voorzien van 

ANPR camera’s om de overlast buiten venster

tijden te beperken.

OV ambitie

Logistiek ambitie

Het centrum is zeer goed bereikbaar met het OV 

met een spoorlijn en twee lokale en één streek

buslijn. Het  treinstation Ede centrum is uniek 

gelegen: direct aan het belangrijkste uitgaans

plein. 

3.5 Programmatische
 structuur 
Om ook in de toekomst van waarde te blijven 

moeten middelgrote binnensteden, zoals het 

centrum van Ede, bezoekers verleiden met een 

aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van de

tailhandel, horeca, cultuur, zorg, onderwijs en 

evenementen. De directe noodzaak voor het 

bezoeken van een winkelgebied neemt immers 

af. Alles is altijd en overal op internet beschik

baar en direct te bestellen. Corona heeft dit 

gewijzigde koopgedrag van consumenten nog 

verder aangejaagd. Dit leidt tot steeds meer 



leegstand van winkelpanden. Tegelijk ontstaat er een groeien

de ruimtevraag naar andere functies, met “wonen” voorop. 

Een gecombineerde aanpak van een compacter kernwinkel

gebied met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van func

ties en transformatie van winkelvastgoed naar andere functies, 

moet leiden tot het terugbrengen en op termijn wegwerken 

van leegstand. In veel gevallen kunnen hiervoor bestaande 

panden verbouwd en intern aangepast worden. Soms is het 

vastgoed echter niet geschikt voor de nieuwe functie en is 

sloop / nieuwbouw de oplossing. 

De gemeente heeft een binnenstadsmakelaar aangesteld 

om Ede te promoten bij investeerders en om het aanbod van 

leegstaand vastgoed te matchen aan de ruimtevraag vanuit 

diverse branches. In de volgende alinea’s worden trends in de 

ruimtevraag toegelicht.  

Detailhandel
De ontwikkelingen in de detailhandel zijn vooral slecht nieuws 

voor het middensegment, met hierin veel kledingketens. Deze 

zijn ook in Ede centrum te vinden. De toegevoegde waarde 

ten opzichte van internet is te beperkt. Het biedt te weinig ge

mak en stelt er te weinig beleving tegenover. In de afgelopen 

jaren zijn al veel ketens verdwenen en dit segment zal ook in 

de toekomst waarschijnlijk nog blijven krimpen. De verwach

ting is dat, ook na Corona, detailhandel in het hogere segment 

nog wel kansrijk is. Dit zijn winkels die zich onderscheiden 

door hoogwaardig en authentiek aanbod, beleving en service. 

Het zijn vaak zelfstandige (lokale) ondernemers met een trou

we klantengroep. Ook winkels in het lagere budgetsegment 

met een hoge doorloopsnelheid van het assortiment blijven 

populair bij consumenten. De toekomstige detailhandel moet, 

om succesvol te zijn, slimme combinaties maken van online 

en offline. Zowel fysiek als digitaal verkopen via verschillende 

online kanalen: “omnichannel”. 

Lange tijd waren middelgrote centra, zoals Ede kwetsbaar: niet 

nabij genoeg voor dagelijkse boodschappen en niet onder
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Horeca
Horeca was in de jaren voor Corona booming, 

ook in Ede. De verwachting is dat die trend 

weer terugkeert. Er is een groei in alle segmen

ten: hoogwaardig en service, gezond en lokaal, 

snel en goedkoop. Ook in de horeca is behoefte 

aan beleving. Samenwerking tussen horeca 

en detailhandel is een groeiende behoefte: 

een kopje koffie in een winkel is een minimum 

vereiste. Er zijn samenwerkingen tussen winkel 

en horecaondernemers. En ook verschillende 

vormen van blurring. 

In Ede centrum ontstaan in rap tempo meerde

re horecaconcentraties. Het Museumplein is en 

blijft het uitgaansplein, maar het Maanderplein 

ontwikkelt zich tot foodplein. Rond de Markt, 

met daarbij de noordzijde van de Molenstraat 

en de Marktstraat, is een uiteenlopend aanbod 

van dag, avond en nachthoreca. Ook rond 

andere pleinen en in straten neemt horeca toe: 

Oude Kerkplein, Nieuwe Stationsstraat, Vendel

straat en Maandereind. Opvallend is de opening 

van het wereldrestaurant de Zeven Continenten 

aan de Achterdoelen, die daarmee het gebied 

nieuw leven inblaast.  

scheidend genoeg voor een dagje shoppen.  

Grote steden leken het te winnen. De corona

pandemie lijkt daar een verassende wending 

aan te geven. De wens om lokale ondernemers 

te ondersteunen, reisafstand, vermijden van 

grote drukte en ontmoeting van bekenden zijn 

argumenten voor mensen om in kleinere bin

nensteden te kopen. Ede centrum had in de zo

mer van 2020 de beste bezoeks en omzetcijfers 

sinds vele jaren. Deze trend lijkt door te zetten en 

biedt voor middelgrote binnensteden een kans. 

In marketing en promotie kan nu kansrijker ge

werkt worden aan een positief imago.
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Kunst en cultuur    
Voor een gevarieerd en onderscheidend aanbod 

is cultuur van groot belang. Hiermee immers 

toont een stad haar eigen identiteit. Het rijke 

culturele (verenigings)leven van Ede moet en kan 

veel zichtbaarder zijn in het centrum. 

Met Cultura heeft Ede een sterke trekker. Het 

gevarieerde en hoogwaardige programma van 

Cultura speelt zich echter nog te veel af binnen 

de 4 muren van het (aantrekkelijke) Cultura

gebouw. Met het onderzoek naar de mogelijke 

verplaatsing van Cultura naar de Achterdoelen is 

het besef ontstaan dat er veel meer synergie mo

gelijk is, zowel ruimtelijk als programmatisch. De 

wens om een tweede ingang te maken aan het 

Kuiperplein en een wandelroute door het Cultura

gebouw, komt hieruit voort. In Q2 van 2021 komt 

duidelijkheid over de haalbaarheid van dit idee. 

Ook programmatisch is een sterkere verbinding 

gewenst. Bij grote evenementen wordt hieraan al 

invulling gegeven met Zomerbries en Uitmarkt. 

Tegelijk is er ook behoefte aan kleinere culturele 

evenementen in de openbare ruimte. Denk daar

bij aan muziek, theater en beeldende kunst.

Astrant, het centrum voor jongerencultuur, pro

fileert zich steeds nadrukkelijker als blijvende 

waarde voor het culturele leven in Ede centrum. 

Zowel met hun programmering in het eigen 

gebouw, als hun evenementen en Streetart. 

Met eventuele nieuwe huisvesting ontstaat een 

kans om de organisatie te professionaliseren.

Ede heeft veel te bieden op het gebied van 

thematische en culturele routes. De openbare 

ruimte van Ede centrum onderscheidt zich door 

de vele kunstwerken. Met het HVAcultuurfonds 

heeft de gemeente Ede een kunstroute met  

reeds geplaatste en nieuw te plaatsen kunst

werken opgezet. Hiermee ontstaat een uniek 

museum van beeldende kunst in de openbare 

ruimte (zie kaart van route in bijlage 4). Daar

naast loopt de Airborneroute, met als thema 

de oorlogsgeschiedenis van Ede, door Ede 

centrum. Op meerdere plekken staan informa

tiepanelen. Er zijn plannen voor een Streetart 

route in samenwerking met Astrant en er wordt 

gewerkt aan aansluiting van Ede centrum op 

Veluwse routesystemen. 
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Dienstverlening 
Naast winkels en horeca biedt een rijke dien

stensector belangrijk bij aan de beleving van 

en het bezoek aan het centrum. Er is een breed 

aanbod aan persoonlijke verzorging zoals 

kappers, beautysalons, tattooshops en zonne

studio’s. Daarentegen is er een beperkt aantal 

zorgaanbieders. Een apotheek ontbreekt. Al 

langere tijd wordt gekeken naar de haalbaar

heid van een gezondheidscentrum in of bij het 

centrum. Met de komst van een orthodontie

praktijk langs de Telefoonweg krijgt dit mo

gelijk meer perspectief. Er is wel een goed en 

behoorlijk gespreid aanbod van opticiens en 

audiciens. Langs de randen van het centrum 

zijn veel dienstverleners op het gebied van fi

nanciën, uitzendwerk, advocatuur en notariaat. 

  

Overige functies
Het centrum van Ede blinkt uit door het ont

breken van aanbod in een aantal belangrijke 

sectoren die bijdragen aan de kwaliteit van 

leven. Eerder werd al vermeld dat er weinig 

aanbod van zorg is, maar ook op het gebied van 

onderwijs en welzijn is het aanbod zeer beperkt. 

Er is, naast de Meetinn, behoefte aan een twee

de sociale ontmoetingsplek in het centrum. 

Hiervoor zijn al diverse initiatieven gestart, maar 

tot nu toe telkens op financiële haalbaarheid 

gestrand. Ook is er veel vraag in de markt naar 

ruimte voor startende ondernemers op diverse 

gebieden (kunst, ambacht, IT, marketing en 

uiteenlopende diensten). Ede werkt samen 

met organisaties die startende en creatieve 

ondernemers koppelen aan leegstaand vast

goed. Tenslotte zijn er ideeën over het vestigen 

van ”De winkel van Ede” (VVV+) en een tweede 

fietsenstalling.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijke publiekstrekkers 

voor de binnenstad. In de afgelopen jaren is een 

sterk en gevarieerd programma van grote en 

kleine onderscheidende evenementen ontwik

keld. De gemeente heeft een substantieel sub

sidiebudget hiervoor ingezet. Bij de keuze voor 

evenementen is gestuurd op de samenhang met 

de merkwaarden Food, Veluwe en dorps. 



Er wordt hierin nauw samengewerkt met evene

mentenorganisatoren. Het streven is dat er in Ede 

centrum het jaar rond altijd wat te doen is, maar 

in elk geval in de weekends van het voorjaar tot 

en met het najaar. Er zijn culturele evenementen, 

sportevenementen, muziekevenementen en 

foodevenementen. Ondernemers organiseren 

modeshows en kidsactiviteiten. In principe biedt 

het programma voor “elk wat wils”.  

Transformatie naar wonen
De Omgevingsvisie Ede gaat uit van een forse 

groei van de woonbehoefte in de komende 20 

jaar. Voor het gebied Ede centraal is sprake van 

een maximale opgave tot 1.500 nieuwe wonin

gen. Op dit moment zitten er in en om het cen

trum op ruim 35 locaties transformatieprojec

ten in de pijplijn. Hier zouden 450  600 nieuwe 

woningen kunnen worden gerealiseerd. Tevens 

is geïnventariseerd dat er binnen het voetgan

gersgebied boven winkels 300  400 nieuwe 

woningen kunnen worden gerealiseerd. Met 

deze potentie wordt al fors bijgedragen aan de 

woningbouwambitie. Om hier nog verder aan 

te kunnen voldoen moet op sommige plekken 

aan de randen hogere bebouwingsdichtheden 

dan in het bestemmingsplan worden toege

staan. Daarbij ontstaan aandachtspunten op 

het gebied van mobiliteit en parkeren, milieu 

(geluid en klimaatadaptatie), woningtypologie 

en beeldkwaliteit (dichtheid, bouwhoogte en 

architectuur). 

Ook op andere plekken binnen de gemeen

te liggen vergelijkbare uitdagingen. Daarom 

wordt momenteel gewerkt aan een ruim

telijk, programmatisch beleidskader voor 

binnenstedelijke transformatieopgaven. In Ede 

centrum wordt samengewerkt tussen gemeen

te,  vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om 

haalbare transformatieprojecten te realiseren.

Door toevoeging van grote hoeveelheden 

woningen zal het karakter van Ede centrum 

gaan wijzigen. Hierdoor ontstaat een opgave op 

sociaal maatschappelijk gebied. Hierop wordt 

in het volgende hoofdstuk ingegaan. 
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4.1 Inleiding 
Sociale meerwaarde
In de visie van 2016 lag het accent 

op ruimte en economie. In de 

loop van het programma groeide 

het inzicht dat voor de toekomst 

van krimpende binnensteden 

sociale meerwaarde net zo be

langrijk is als economische meer

waarde. De binnenstad als een 

duurzame en inclusieve ontmoe

tingsplek. De visie van 2016 had 

al als doelstelling: “Ede centrum 

wordt een plek waar Edenaren 

van houden, graag verblijven 

en regelmatig bezoeken en de 

bezoeker een gezellig dagje uit 

beleeft”. Sociale meerwaarde en 

duurzaamheid vormen daarom 

een centraal thema binnen het 

Groene & Gastvrije Ede centrum. 

Maatregelen zijn erop gericht om bezoekers 

van Ede centrum geluk en (klant)tevredenheid 

te bieden. Het gaat daarbij om het hele pakket: 

 het voorkomen van onnodige ergernissen;

 verblijf in een groene en aantrekkelijke  

omgeving;

 een interessant en duurzaam aanbod van 

voorzieningen en evenementen; 

 het gevoel gastvrij bediend te zijn in winkels 

en horeca.

Deze factoren samen bepalen de gevoelswaar

de die Ede centrum voor Edenaren, bezoekers 

en bewoners heeft. 

De meerwaarde wordt in belangrijke mate 

gevormd door ontmoetingen. De binnenstad 

moet voelen als een gezellige huiskamer waar 
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4 Sociaal & Duurzaam

iedereen welkom is en veel spontane interacties 

plaatsvinden. Mensen voelen zich niet een

zaam, maar verbonden met elkaar. Het bezoek 

aan de binnenstad gaat niet alleen maar over 

producten kopen, maar nog meer over positie

ve ervaringen beleven. In het bidbook Ede voor 

verkiezing beste binnenstad 2020 is geschre

ven: “Bezoeken worden ontmoetingen.  

Aankopen worden geluksmomenten.” 

Duurzaamheid
We zetten in op zes duurzame speerpunten. 

Per speerpunt is een vertaling gemaakt naar de 

betekenis voor het centrum. Door een gerichte 

aanpak wordt sociale meerwaarde, milieuwinst 

en economisch voordeel bereikt. Het nieuwe 

Binnenstadsplatform (zie hoofdstuk 6) kan dit 

organiseren.
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4.2 Inclusiviteit
In een groen en gastvrij centrum kan iedereen 

meedoen. In fysieke zin betekent dat de open

bare ruimte en voorzieningen (zo) toegankelijk 

(mogelijk) zijn voor alle gebruikers. Voor de 

herinrichting van straten en pleinen worden 

“inclusieve ontwerpen” gemaakt. 

Eenzaamheid is een probleem. De gemiddelde 

leeftijd van centrumbewoners is relatief hoog. 

Het is van belang dat er voldoende ontmoe

tingsplekken zijn waar mensen, oud en jong, el

kaar informeel kunnen treffen. De heringerichte 

Markt en de bankjes in de winkelstraten zijn 

goede voorbeelden. Met de geplande activatie 

van het Stadspark (met o.a. een kinderspeel

plaats, een beweegpark en een evenemen

tenterrein) ontstaat midden in Ede een groot, 

groen en prettig verblijfsgebied, waar mensen 

van diverse pluimage elkaar ontmoeten.  

Er is in het centrum naast de Meetinn behoef

te aan een huiskamer die bijdraagt aan het 

tegengaan van vereenzaming, het vergroten 

van zelfstandigheid en het bieden van zinvolle 

dagbesteding. 

Er zijn verschillende initiatieven op het gebied 

van zorg en wonen in en om het centrum. Het 

woningbouwprogramma biedt daar ook ruimte 

voor. Daarbij is het interessant om interactie 

tussen de kwetsbare bewoners en het cen

trum uit te nutten. Maar bewoners kunnen zelf 

ook actief bijdragen door het aanbieden van 

producten of diensten aan centrumbezoekers. 

Denk daarbij aan werk in de horeca (Brownies & 

Downies), beheer van de openbare ruimte (dak

lozenproject Ziezo) en centrumvoorzieningen 

(fietsenstalling en toiletten).   



4.3 Duurzame mobiliteit
In Ede centrum zijn veel kansen voor het faciliteren en aanjagen van duurza

me mobiliteit. In het Verhaal van Ede Centrum werden al genoemd: verster

king van de infrastructuur voor langzaam verkeer, verbeteren van OV, een 

logistiek systeem met hubs aan de rand van het centrum en het faciliteren 

van duurzame vormen van mobiliteit (deelauto’s en zero emissie zone).

Het fietsnetwerk naar, rondom en in het centrum is en wordt verbeterd. 

De mogelijkheden voor fietsparkeren wordt uitgebreid o.a. met inrichting 

van ruime stallingsplekken in de openbare ruimte (cf. Kuiperplein). Er is 

zeker nog behoefte aan uitbreiding en betere positionering van bewaakte 

fietsenstalling. Er wordt flink geïnvesteerd in elektrisch rijden. Op het Kui

perplein zijn 12 laadplekken gerealiseerd. Verder is met het aantrekken van 

Fietskoeriers.nl een eerste stap gezet in duurzame stadslogistiek.

De uitdaging voor de komende jaren is om automobiliteit en parkeer

behoefte in en om het centrum te beperken. Zeker met het oog op het 

ambitieuze transformatieprogramma, waardoor er honderden woningen 

worden toegevoegd. In dit kader wordt gedacht aan het oprichten van 

een mobiliteitsfonds waarmee duurzame mobiliteitsoplossingen kunnen 

worden gefinancierd. 
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4.4 Klimaat bestendigheid
Om weerstand te bieden tegen een veranderend klimaat heeft de 

gemeente Ede doelstellingen opgesteld om Ede klimaatrobuust te ma

ken. Ook het centrum van Ede moet hier de komende jaren aan bijdra

gen. Het Programma klimaatadaptatie 20202023 schetst hiervoor de 

eerste stap door verwerking van klimaatopgaven in beleidstukken en 

het benutten van meekoppelkansen. 

In Ede centrum is, vooruitlopend op deze doelstellingen, al veel actie 

ondernomen om straten en gebouwen veerkrachtiger te maken. In 

het Beeldkwaliteitsplan wordt een sterke focus gelegd op groen. De 

beplanting in de stad biedt sfeer, faciliteert infiltratie van hemelwater 

en biedt schaduw en verkoeling. Dit is vertaald in groenere pleinen, een 

bomenstructuur in het historische lint en doorwerking van de groene 

aanblik door middel van geveltuinen en gevelgroen in stegen. Hierbij 

zijn diverse innovatieve middelen ingezet, zoals de overtuinen op de 

Markt, de boombunkers in de smalle winkelstraten en geveltuinen en 

diverse begroeiingsconstructies aan gevels. 

Het uitvoeringsprogramma voorziet in verdere vergroening van straten 

en pleinen, met als groen icoon een nieuw ingericht Stadspark, dat zich 

uitstrekt van het Mausoleum tot het Oude Kerkplein 

4.5 Gezondheid, food 
 en korte ketens
In Ede Foodstad is veel aandacht voor voedselkwaliteit en gezondheid. 

Eén van de actielijnen is om de productie – consumptieketen zo kort 

mogelijk te maken. Horecaondernemers koken in toenemende mate 

met regionale producten. In Ede centrum wordt gewerkt aan een 

streekwinkel / streekmarkt met aanbod van (biologische en duurzame) 

producten van boeren uit de regio. 

Aangejaagd door de toenemende aandacht voor gezond leven wordt 

ingezet op gezond voedsel in winkels en horeca. Bewoners worden ver

der geactiveerd tot bewegen door aanbod van plekken waar men in de 

openbare ruimte kan sporten of spelen. Ook worden er evenementen 

georganiseerd waar bewegen en gezondheid centraal staan.  

Tenslotte wordt  waar mogelijk  eetbare beplanting ingepast in de 

vorm van fruitbomen, struiken en kruiden. Hieraan kan ook een doel

stelling van voedseleducatie worden verbonden. 



4.6 Biodiversiteit en Veluwe in de stad
De vergroening van het centrum biedt ook kansen voor het bevorderen van 

biodiversiteit. Met de Veluwe om de hoek is er een fantastische aanleiding om 

in het centrum Veluwse elementen te verwerken. Met de ontwikkeling van het 

Stadspark wordt de landschappelijke verbinding van de Veluwe met het centrum 

vormgegeven. Dat komt tot uiting in de variatie in soorten en Veluwse beplanting. 

De schapenweide en de Trapakkers verwijzen naar het Veluwse erfgoed. 

Door rekening te houden met beplantingsstructuur, de invloed van verlichting en 

nestvoorziening  wordt vestiging van stadse soorten, zoals vleermuizen, huismus

sen en gierzwaluwen gestimuleerd. In de bermen en op de velden worden bloem

rijke mensgels gestrooid, die de bijenstand bevorderen. 
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4.7 Energietransitie
In 2050 wil Ede energieneutraal zijn, in lijn met het internationale 

klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten in 2015. Dit betekent dat we in 

2050 alle energie die we nodig hebben binnen de gemeente duur

zaam produceren. Het energieneutraal maken van centrumgebieden 

is een extra ingewikkelde opgave. Oorzaken hiervan zijn de relatief klei

ne schaal van de bebouwing en de ouderdom (en dus relatief slechte 

energieprestatie) van de panden. Om deze reden zal in de komende 

jaren een specifieke energievisie voor het centrum worden opgesteld. 

Voor Ede centrum liggen er op korte termijn wel kansen o.a. met het 

in 2020 ingezette “deurdichtbeleid”, het ontmoedigen van luchtgordij

nen en isolatie van vaak oude panden. Ook is er veel ruimte voor het 

plaatsen van zonnepanelen op de veelal platte daken. Omdat er veel 

transformatieopgaves in het verschiet liggen, kan ook renovatie en 

sloop / nieuwbouw van winkelpanden veel energiewinst opleveren.        



De doelstellingen van de centrumvisie moeten 

de oorspronkelijke identiteit van Ede herstellen 

en de aantrekkingskracht vergroten voor bezoe

kers, bewoners en ondernemers. De kernwaar

den van Ede centrum werden in 2016 neergezet 

als: Dorps, Veluwe en Food. Inmiddels is dat 

 geïnspireerd door de werkgroep Gelukkige 

Binnenstad  vertaald naar het meer praktische 

en inclusieve “Ede centrum Groen en Gastvrij”. 

5.1 Edese identiteit 
 in de gebouwde
 omgeving 
Met de uitvoering van het centrumplan Ede van 

1990 werd de in de 70er jaren ingezette trend 

naar schaalvergroting, ontgroening en verste

delijking van Ede centrum doorgezet. Daarmee 

verdween stap voor stap het oorspronkelijke 

dorpse en Veluwse karakter van Ede. 

In het Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum zijn 

de uitgangspunten vastgelegd om het Edese 

gevoel en het eigen karakter terug te brengen. 

Het Beeldkwaliteitsplan geeft richting aan de 

eenheid in de sfeer en uitstraling en geeft input 

aan het welstandsbeleid in Ede centrum. Er zijn 

richtlijnen opgenomen voor gebouwen en de 

openbare ruimte:

  Voor gebouwen worden per sfeergebied richt

lijnen gegeven voor bouwhoogtes, verkave

ling, parcellering en materiaalgebruik. Er zijn 

ook generieke richtlijnen, bijvoorbeeld voor 

aanlichting van historische gebouwen.  

 Voor de openbare ruimte worden keuzes 

gemaakt voor hoogwaardige materialen en 

inrichtingselementen, waarbij termen als 

eenheid, groen, duurzaam en comfortabel 

centraal staan.  

5 Identiteit & Marketing

Met de instelling van het gevelverbeterings

fonds worden  pandeigenaren aangespoord 

om hun panden met historische kwaliteiten 

het oorspronkelijke karakter terug te geven en 

te kiezen voor hoogwaardige materialen. Mede 

hierdoor zijn op meerdere plekken nieuwe, 

oude pareltjes verschenen. Voorstel is om het 

fonds in stand te houden.  
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5.2 Merkwaarde
 Ede centrum 
Eén van de oorzaken van de voormalige ver

zwakking van Ede centrum is de matige 

reputatie bij beslissers in de detailhandel en 

de horeca. De naamsbekendheid van Ede is 

relatief laag. In de afgelopen jaren is daar veel in 

geïnvesteerd. Met de komst van Ede marketing 

wordt sterk ingezet op het laden van het merk 

Ede. Ede centrum sluit zich volledig aan bij dit 

merk en maakt zich daaraan ondergeschikt. De 

keuze voor de kernwaarden Food en Veluwe 

past daarbij. In het Bidbook voor Ede centrum 

(november 2020) is hier dan ook vol op ingezet. 

Ede centrum is deel van Ede en profiteert van 

de vele ontwikkelingen in de gemeente. Ede 

centrum heeft vice versa door haar groene en 
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gastvrije karakter en diverse aanbod van retail, 

horeca, cultuur en evenementen betekenis en 

meerwaarde voor Ede.  

Tot voor kort bleven investeerders, mede door 

het suffige imago, weg uit Ede centrum en 

kozen bijvoorbeeld voor Veenendaal. Met het 

programma Levendig Centrum heeft Ede cen

trum zich in de afgelopen jaren landelijk op de 

kaart gezet. Door de integrale aanpak, de keuze 

voor groen en gastvrij en de promotie hiervan 

is Ede centrum finalist in de verkiezing Beste 

Binnenstad en flink geklommen op de ranglijst 

van vitale binnensteden. De waarderingscijfers, 

ook bij eigen inwoners, zijn aanmerkelijk geste

gen. Het is zaak om de komende jaren  zeker 

na het duidelijk worden van de gevolgen van de 

corona crisis  de opbrengst hiervan te oogsten.  



5.3 Versterking digitalisering 
In de visie van 2016 werd al geconstateerd dat de trend naar 

online winkelen zich verder zou doorzetten. Omnichannel 

werd als nieuwe vorm aangeduid. De ondernemers die de 

verschillende vormen van marketing, sales en logistiek het 

beste kunnen organiseren hebben in de detailhandel de 

grootste overlevingskans. Samenwerking aan een hoogwaar

dig digitaal platform als “warenhuis” van Ede centrum was het 

streefbeeld. Voor een sterke concurrentiepositie met een hoge 

leversnelheid en service werd centrumbrede logistiek van 

cruciaal belang geacht. 

Inmiddels is het duidelijk dat online niet meer verdwijnt. 

Corona heeft dat proces versneld. Retailondernemers zullen 

alleen overleven als zij meerdere verkoopkanalen gebruiken. 

Zij moeten nadenken over hoe online het fysieke winkelen 

kan versterken en andersom. Dat is ook waar consumenten 

om vragen. De SBE, in nauwe samenwerking met de ge

meente, faciliteert ondernemers daarom in het digitaliseren 

van hun winkel. Middels een cursus en deskundige onder

steuning wordt men geholpen hun digitale winkel op orde te 

brengen. De website www.edecentrum.nl biedt een platform 

waarop Edese ondernemers online zijn verenigd. Bewoners 

van Ede kunnen onder de slogan “wees loyaal, koop lokaal” 

online shoppen bij hun lokale winkelier of favoriete restaurant. 

Bestellingen kunnen dezelfde dag nog duurzaam bezorgd 

worden door een fietskoerier. Qua levertijd is dit concurrerend 

met (inter)nationale platforms. 
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6 Samenwerking
 & Organisatie

6.1 Samenwerking  
In de visie van 2016 is beschreven dat samen

werking tussen partijen cruciaal is voor succes

vol herstel. Er werd teruggeblikt op het verle

den, toen door een gebrek aan samenwerking 

en communicatie tussen ondernemers, be

woners en gemeente een verwijdering tussen 

partijen heeft plaatsgevonden. Van die fouten 

kunnen we leren: partijen moeten elkaar weten 

te vinden om gezamenlijk plannen te maken, 

Het programma Levendig Centrum is daarop 

gebaseerd. Achterliggende boodschap is dat 

alleen sámen een positief verhaal kan worden 

uitgedragen om Ede centrum te versterken. 

Vooral in de laatste jaren is die samenwerking 

steeds beter gaan lopen. De gemeente was 

daarbij “in the lead”.  Nu in 2021 het program

ma Levendig Centrum afloopt, is het tijd dat 

het eigenaarschap van het centrum wordt 

verbreed. De oproep aan met name onderne

mers en vastgoedeigenaren is om nu een stap 

naar voren doen. Maar ook aan andere partijen, 

waaronder de gemeente, wordt structureel 

commitment gevraagd. Het centrum van Ede is 

immers nooit af en er liggen nog diverse grote 

opgaven en uitdagingen die alleen door struc

turele samenwerking te realiseren zijn.

6.2 Participatie 
Naast de samenwerking met 

partijen bij het opstellen van 

beleidsdocumenten en voor

bereiding van projecten van 

het Levendig Centrum is altijd 

gekozen voor het maximaal betrekken van 

burgers en ondernemers. Het principe daarbij 

is “zo participatief mogelijk”. In het geval van de 

planontwikkeling van het nieuwe Marktplein 

heeft dat geresulteerd in een proces waarin 

de Edese burger de opdrachtgever was. Het 

programma van eisen en de ontwerperskeuze 

werd in belangrijke mate door burgers bepaald. 

Het winnende ontwerp werd gekozen middels 

een prijsvraag. Maar ook bij andere projecten 

worden burgers en ondernemers, bijvoorbeeld 

in meedenkgroepen, nauw betrokken. De effec

ten op het draagvlak voor plannen is merkbaar. 

In het algemeen is er veel waardering voor de 

resultaten, maar vooral de betrokkenen zijn zeer 

positief over de participatieve  werkwijze. 

LEVENDIG
CENTRUM
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6.3 Behoud integrale en participatieve aanpak
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Het gemeentelijke Programmateam Levendig 

Centrum werd in 2015 in het leven geroepen, 

met specialisten op verschillende disciplines, 

om integraal aan de opgaves in het centrum 

te werken. Bij het opstellen van de centrumvi

sie Het verhaal van Ede Centrum, het nieuwe 

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan en 

het plan Integrale Projecten Verkeer & Ruimte 

Levendig Centrum werd telkens vanuit inte

graliteit gewerkt. Bij de opstelling van de visie 

en de uitwerking en uitvoering van concrete 

projecten werd nadrukkelijk de samenwerking 

opgezocht met ondernemers, pandeigenaren, 

bewoners, de culturele sector en overige cen

trumpartners. Het programmateam heeft in tal 

van projecten de leiding genomen en middels 

forse gemeentelijke investeringen de benoem

de resultaten bereikt. 

Met het overdragen van het stokje aan een 

nieuwe centrumorganisatie moet de integrale 

en participatieve aanpak die tot zoveel resul

taten heeft geleid worden vastgehouden. Ook 

voor de opgaves die er nog liggen is participa

tie gevraagd. In de projecten van de openba

re ruimte zal dit zeker worden gedaan. Maar 

ook bij andere opgaves is betrokkenheid van 

bewoners en ondernemers gevraagd.  Een idee 

hiervoor is dat de nieuwe centrum organisatie 

een budget reserveert voor burgerinitiatieven. 
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6.4 Vernieuwing
 centrumorganisatie 
Na 2021 loopt het programma Levendig Centrum af. De 

gemeente doet een stapje terug, zowel in aandacht als 

in beschikbaar budget. Het is echter de bedoeling dat de 

gemeente een, wat bescheidener, rol behoudt in het cen

trum. De ingezette ontwikkeling en de investeringen van 

de afgelopen jaren moeten worden bewaakt. Het eige

naarschap van die taak verschuift naar de samenwerken

de centrumpartijen. Het idee is dat de gemeente, samen 

met de ondernemers en de vastgoedeigenaren, één van 

de drie kernpartners zal zijn in een nieuw op te zetten 

Binnenstadsplatform. Het platform wordt verder aange

vuld met Ede Marketing en vertegenwoordigers vanuit het 

sociale domein: bewoners, maatschappelijke en culturele 

organisaties. 

Het Binnenstadsplatform 
Centrumgebieden zijn bij uitstek plekken waar verschillende 

belangen spelen. Samenwerking is niet altijd gemakkelijk 

en vrijblijvend, maar is wel nodig om resultaten te bereiken. 

De toekomst van Ede centrum vraagt om een gecommit

teerde en daadkrachtige organisatie die in staat is belangen 

af te wegen, collectieve oplossingen te financieren en zo de 

ingezette verandering door te zetten. Voorwaarde voor het 

functioneren van het Binnenstadsplatform is dat de samen

werking structureel en professioneel wordt opgepakt.  

De kernpartijen moeten op basis van gelijkwaardigheid 

samenwerken. 

In overleg met de beoogde centrumpartners is voor het 

nieuwe Binnenstadsplatform een organisatieopzet ge

maakt. De opzet is geïnspireerd op succesvolle voorbeel

den elders (Arnhem, Deventer en Dordrecht). Er wordt 

een strategisch, tactisch en een operationeel niveau 

voorgesteld. Op strategisch niveau zijn de partijen door 

hun bestuurders / directeuren vertegenwoordigd. Er is 

onderscheid tussen de kernpartners (ondernemers, vast

goedeigenaren en gemeente) en de adviespartners. De 

kernpartners investeren geld in de binnenstad. Vertegen

woordigers van deze partijen vormen samen het dagelijks 

bestuur. De vertegenwoordigers van de adviespartners 

vormen een adviescommissie voor het dagelijks bestuur. 

WERK/ PROJECTGROEPEN

---

SOCIAAL DOMEIN 
BEC, Malkander o.a.

OVERIG
Ede Marketing

CULTUREEL DOMEIN 
Cultura, Astrant
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Het Bestuur bepaalt de koers en de uitvoerings

agenda. Een uitvoeringsteam met professionals 

gaat hiermee aan de slag.  Voorzitter van het 

team is een nieuw aan te stellen Centrumma

nager, die alle partijen vertegenwoordigt. In 

het uitvoeringsteam zitten verder de diverse 

professionals  van de deelnemende organisa

ties: de Binnenstadsmanager namens de SBE, 

gemeentelijke projectleiders voor integrale 

projecten en transformatie, de gebiedsmanager 

Ede centraal, de projectleider Groen en Gast

vrij, aangevuld met de “dealmakers” voor het 

centrum: de binnenstadsmakelaar en eventueel 

een cultuur en een duurzaamheidsmakelaar. 

Het uitvoeringsteam voert de centrumagen

da uit. Op operationeel niveau zijn hiervoor 

verschillende projectgroepen die werken aan 

specifieke thema’s en opgaven. De groepen 

bestaan uit betrokken leden uit de achterban

nen van de centrumpartners. Een gemengde 

samenstelling van de groepen draagt bij aan 

het succes en de daadkracht van de centrum

organisatie. Werkgroepen kunnen met voor

stellen komen voor projecten of activiteiten  

Het bestuur besluit of de voorstellen worden 

gehonoreerd. 

Voorbeeld van een belangrijke en reeds bot

tomup gevormde werkgroep is de kerngroep 

Groen en Gastvrij, waarin ondernemers, eigena

ren en gemeente samenwerken. 

De kernpartners
  De ondernemers van Ede centrum, zowel 

in de detailhandel als in de horeca, worden 

vertegenwoordigd door de Stichting Bin

nenstadsmanagement Ede (SBE). De SBE is 

beheerder van het ondernemersfonds dat 

wordt gevuld vanuit de reclamebelasting. 

Alle ondernemers binnen het afgebakende 

gebied dragen hier financieel aan bij. In 2018 

is in de jaarvergadering besloten tot een ge

differentieerd tariefstelsel. De SBE beschikt 

dus over structurele middelen om te inves

teren in de agenda van het centrum in het 

algemeen en het belang van ondernemers 

in het bijzonder. 

  De vastgoedeigenaren zijn op dit moment 

nog vertegenwoordigd in het bestuur van 

de SBE, maar zij hebben geen achterban en 

dragen geen structurele financiële middelen 

bij. Er is in 2020 een kopgroep van de groot

ste vastgoedeigenaren gevormd, die het 

initiatief heeft genomen om een Bedrijfsin

vesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigena

ren van Ede centrum op te richten. Via de 

BIZ komen structureel financiële middelen 

beschikbaar voor de uitvoeringsagenda van 

Ede centrum. 

  Van de gemeente Ede wordt, ook na afron

ding van het programma Levendig Centrum 

een inhoudelijke en financiële rol gevraagd. 

Daarbij zijn structurele middelen voor inzet 

op een gezamenlijke centrumagenda nood

zakelijk. Daarnaast zal, zeker in een over

gangsfase, personele capaciteit nodig zijn 

voor gebiedsmanagement.  



De adviespartners 
De ondernemers, eigenaren en gemeente kun

nen niet zonder de inspanningen, de inhoude

lijke en, in voorkomende gevallen, financiële 

inbreng van de andere partners in het centrum. 

Ook zij krijgen invloed op de agenda van het 

centrum. Betrokkenheid van deze partijen is 

cruciaal om de ambities te realiseren. 

  De rijke culturele sector in Ede met 

professio nele en amateurgezelschappen 

op gebied van theater, beeldende kunst en 

muziek is van essentieel belang voor een 

levendig centrum. 

•  Cultura als organisatie, maar ook met 

haar gebouw, speelt daarin een be

langrijke rol. De programmatische en 

fysieke verbinding tussen Cultura en het 

centrum is een enorme kans voor beide 

partijen, die nog onvoldoende is benut. 

De organisatiekracht van Cultura op 

het gebied van evenementen,  culturele 

manifestaties en congressen bieden 

meerwaarde. 

•  De culturele jongerenorganisatie Astrant 

is met haar gebouw en activiteiten een 

belangrijke speler in het centrum. Zij kan 

verbinding tot stand brengen met de jon

gere doelgroep die nog te veel ontbreekt.

•  Ook andere culturele organisaties zoals 

evenementenorganisatoren, het PEK e.a. 

dragen bij aan verlevendiging van het 

centrum.  

   De Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) 

vertegenwoordigt de belangen van de 

bewoners in het centrum. Deze organisatie 

heeft nog een beperkte achterban en moet 

een professionaliseringsslag maken. Met de 

toenemende woonfunctie in het centrum 

nemen bewoners een steeds sterkere positie 

in. Een grotere betrokkenheid van bewoners 

in burgerparticipatie en projecten kan be

langrijk bijdragen aan de verlevendiging van 

het centrum. 
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  Diverse maatschappelijke organisaties 

vertegenwoordigen diverse doelgroepen. 

Malkander is hiervan de meest prominen

te partij. Vanuit de werkvelden Welzijn en 

Maatschappelijke ontwikkeling kunnen zij 

bijdragen aan de sociale meerwaarde in het 

centrum. Daarmee is bijvoorbeeld de aan

dacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid 

van het centrum gewaarborgd.  

  Ede Marketing vormt met haar unieke ken

nis en inzet voor de marketing en promotie 

van Ede een belangrijke partner voor het 

Binnenstadsplatform. Het platform kan Ede 

Marketing om advies vragen en opdracht 

geven voor het uitvoeren van promotie en 

marketingactiviteiten.  

Het Binnenstadsplatform is nog niet opgericht. 

Na vaststelling van dit visiedocument  dat 

als leidraad en inspiratie voor de agenda van 

het platform zal dienen  kan hieraan worden 

begonnen. Het zal tijd en middelen vragen om 

de “neuzen dezelfde kant op te krijgen” en de 

organisatie operationeel te krijgen.  

Specifieke uitdagingen en mijlpalen zijn: 

  vaststelling van deze verrijkte visie  

“Ede centrum Groen en Gastvrij”;

  oprichting van de BedrijfsInvesteringsZone 

(BIZ);

  professionalisering en activering van de  

Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC); 

  oprichting en statuten van het  

Binnenstadsplatform;

  vaststelling van een centrumagenda  

en begroting. 

Als er voldoende draagvlak is en alles soepel 

verloopt kan het platform in de loop van 2022 

worden opgericht. Het doel is een formele 

start op 1 januari 2023. Daarbij is 2022 zowel 

financieel als programmatisch een overbrug

gingsjaar. 



STERK ZWAK KANSEN BEDREIGINGEN

AANBOD
• sfeergebeiden krijgen (deels)
  inkleuring qua aanbod
• A-locaties merendeels gevuld

AANBOD
• toename leegstand, 
  structureel en langdurig
  aanbod Ede centrum online
  nog niet vindbaar
• hoger marktsegment 
  minder aanwezig

AANBOD
• (food) aanbod versterken/
  Food Valley /High End
• transformatie winkel -
  meters naar andere
  functies
• aanbod Ede centrum online

AANBOD
• effecten autonome trends 
  in retailland

RUIMTELIJK
• kwaliteit openbare ruimte
  herinrichting Marktplein
• experimenten met groen 
  en veel kunst in o.r.

RUIMTELIJK
• langgerekte structuur en 
  spoor barrière centrum
• beleving in openbare ruimte

RUIMTELIJK
• sfeer m.n. ‘software’
• meer samenhang 
  kunstprojecten
• verdere vergroening 
  van centrum

RUIMTELIJK
• aanpassing aan 1,5 meter 
  samenleving 
• Marktplein buiten marktdagen kaal

WAARDERING
• positieve waardering 
  horeca-aanbod en 
  bereikbaarheid (OV)
• goede waardering 
  vergroening & gevelverbetering

WAARDERING
• koopkrachtbinding & 
  toevloeiing onder gemiddeld
• negatief imago Ede centrum

BURGERPANEL
• negatief imago Ede centrum 
  onder eigen inwoners

BAROMETER
• veiligheid / diversiteit / 
  levendigheid

BAROMETER
• marketing / vestigings-
  klimaat / economische 
  duurzaamheid

BAROMETER
• marketing ri specifieke
  doelgroepen
• vestigingsklimaat
• klimatologische &
  socio-culturele 
  duurzaamheid

BAROMETER
• vastgoedwaarde
• bestedingspotentie
• economische duurzaamheid

BEREIKBAARHEID
• waardering parkeren
• bereikbaarheid auto & OV

BEREIKBAARHEID
• bereikbaarheid fiets 
  ondermaats

BEREIKBAARHEID
• fietsbereikbaarheid 
  verbeteren

BEREIKBAARHEID
• fietsparkeren
• intensiteit verkeer

Bijlage 1
 STERKTE – ZWAKTE ANALYSE EDE CENTRUM – JUNI 2020

48



STERK ZWAK KANSEN BEDREIGINGEN

AANBOD
• sfeergebeiden krijgen (deels)
  inkleuring qua aanbod
• A-locaties merendeels gevuld

AANBOD
• toename leegstand, 
  structureel en langdurig
  aanbod Ede centrum online
  nog niet vindbaar
• hoger marktsegment 
  minder aanwezig

AANBOD
• (food) aanbod versterken/
  Food Valley /High End
• transformatie winkel -
  meters naar andere
  functies
• aanbod Ede centrum online

AANBOD
• effecten autonome trends 
  in retailland

RUIMTELIJK
• kwaliteit openbare ruimte
  herinrichting Marktplein
• experimenten met groen 
  en veel kunst in o.r.

RUIMTELIJK
• langgerekte structuur en 
  spoor barrière centrum
• beleving in openbare ruimte

RUIMTELIJK
• sfeer m.n. ‘software’
• meer samenhang 
  kunstprojecten
• verdere vergroening 
  van centrum

RUIMTELIJK
• aanpassing aan 1,5 meter 
  samenleving 
• Marktplein buiten marktdagen kaal

WAARDERING
• positieve waardering 
  horeca-aanbod en 
  bereikbaarheid (OV)
• goede waardering 
  vergroening & gevelverbetering

WAARDERING
• koopkrachtbinding & 
  toevloeiing onder gemiddeld
• negatief imago Ede centrum

BURGERPANEL
• negatief imago Ede centrum 
  onder eigen inwoners

BAROMETER
• veiligheid / diversiteit / 
  levendigheid

BAROMETER
• marketing / vestigings-
  klimaat / economische 
  duurzaamheid

BAROMETER
• marketing ri specifieke
  doelgroepen
• vestigingsklimaat
• klimatologische &
  socio-culturele 
  duurzaamheid

BAROMETER
• vastgoedwaarde
• bestedingspotentie
• economische duurzaamheid

BEREIKBAARHEID
• waardering parkeren
• bereikbaarheid auto & OV

BEREIKBAARHEID
• bereikbaarheid fiets 
  ondermaats

BEREIKBAARHEID
• fietsbereikbaarheid 
  verbeteren

BEREIKBAARHEID
• fietsparkeren
• intensiteit verkeer

49Ede Centrum 2030: Groen & Gastvrij



Bijlage 2
 UITGEVOERDE PROJECTEN & RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• PvA Levendig Centrum 
• Boost de Binnenstad
• Luxe Redux, 
  Summer Loverz, Statues  
• Ede smakelijk 

• Verlichte regeldruk 
• Friends on Ice, 
  Heideweek culinair, 
  Art & Food 

• Zomerbries, Pop up festival, 
  Kidsfestival 
• Kuiperplein > evenementenplein
• Straatje van de Smaak  

• Gelukkig winkelen  
• Binnenstadsmakelaar 
• Cinema in het park, 
  Kunstfestival, 
  opening Marktplein

• Uitmarkt 
• Aan tafel

• City hosts
• Bidbook Ede centrum
• Kermis Raadhuisplein

• NK Statues
• Kermis
• Visie “Groen en Gastvrij” 
• Placemaking SLAK
• Groene Ontmoeten

• Gevel Grotestraat 1 (Lucardi) 
• 25 Ede Centrum 
  plantenbakken  

• Structureel onderhouds-
  budget beheer op A-niveau
• Gevels Grotestraat 51 en 53
  (Ziengs & Zuivelhoeve)  

• Vergroening Bevrijdingsplein 
• Gevel Arnhemseweg 2A (McD) 
  en  Maandereind 36 en 38

• Beeldkwaliteitsplan
• Vergroening Achterdoelen 
• Street Art pand Astrant 
• Gevel Grotestraat 12  
  (Bij Bakker)   

• Verlichting Oude Kerk 
• Geveltuintjes en 
  gevelgroen Maandereind 
• Gevel Nieuwe 
  Stationsstraat 20

• Herinrichting steeg Astrant
• Vergroening stegen
• Gevel Grotestraat 29 
  (T-Mobile)

• Vergroening en street art 
  Marktsteeg
• Vergroening Grotestraat Noord
• Gevel Grotestraat 42
• Kunstroute i.s.m. HVA fonds

• Oversteek Molenstraat- 
  Grotestraat 
• Herinrichting Doelenplein 

• Herinrichting Boogstraat / 
  Doelenstraat 
• Herinrichting Bunschoterplein

• Oversteek Bernardos 

• Vaststelling 
  bestemmingsplan
• Herinrichting Markt 
• Onderzoek Cultura > 
  Achterdoelen
• Onderzoek People’s House

• Herinrichting Grotestraat 
• Torenstraat 
• Diverse straatjes 
  en steegjes 

• Herinrichting Kuiperplein 
• Herinrichting Maandereind
• Onderzoek 2e ingang 
  Cultura 
• Renovatie kiosken 
  en nieuwbouw  Markt 

• Herinrichting Brouwerstraat
• Herinrichting Stadspark
• Onderzoek nieuwbouw Astrant
• Transformatieplan
• Actualisatie BP en BKP 

• Bewaakte fietsenstalling
• Fietsplan Ede

• Vaststelling Integrale 
  projecten Verkeer & 
  Ruimte Levendig Centrum 
  2018-2024 

• Nieuwe fietsregels, 
  w.o. fietsen op 
  Achterdoelen

• Leefbaar 
  voetgangersgebied 
• Fietskoeriers.nl
• Zero Emissie Zone 

• Herinrichting Telefoonweg
• Bewegwijzering centrumring
• Kortere venstertijden
• Nieuwe rijroute en  
  centrumafsluiting
• Nieuw parkeerbeleid

• Keurmerk veilig winkelen
• Zondagopenstelling

• Vaststelling visie 
  “Het Verhaal van 
  Ede centrum”

• Nieuwe statuten SBE + 
  gekozen bestuur
• Participatie/ prijsvraag 
  Marktplein

• Gelukkige Binnenstad
• Binnenstadsmakelaar
• Meedenkgroepen 
  herinrichtingsprojecten

• Lichtjesfestival
• SOK Marktvereniging
• Kwaliteitsmeter Vellig
  Uitgaan (KVU)VU

• Finaleplaats Beste 
  Binnenstad 
• Samenwerking SBE 
  corona maatregelen

• Oprichting Binnen 
  stadsplatform 
• Initiatief BIZ

• Plaatsing passantentellers • Magic places + E-team • Start online marketing
• Ede centrum online
  i.s.m. SBE

• Vernieuwing 
  www. edecentrum.nl
• Cursus online presence
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• PvA Levendig Centrum 
• Boost de Binnenstad
• Luxe Redux, 
  Summer Loverz, Statues  
• Ede smakelijk 

• Verlichte regeldruk 
• Friends on Ice, 
  Heideweek culinair, 
  Art & Food 

• Zomerbries, Pop up festival, 
  Kidsfestival 
• Kuiperplein > evenementenplein
• Straatje van de Smaak  

• Gelukkig winkelen  
• Binnenstadsmakelaar 
• Cinema in het park, 
  Kunstfestival, 
  opening Marktplein

• Uitmarkt 
• Aan tafel

• City hosts
• Bidbook Ede centrum
• Kermis Raadhuisplein

• NK Statues
• Kermis
• Visie “Groen en Gastvrij” 
• Placemaking SLAK
• Groene Ontmoeten

• Gevel Grotestraat 1 (Lucardi) 
• 25 Ede Centrum 
  plantenbakken  

• Structureel onderhouds-
  budget beheer op A-niveau
• Gevels Grotestraat 51 en 53
  (Ziengs & Zuivelhoeve)  

• Vergroening Bevrijdingsplein 
• Gevel Arnhemseweg 2A (McD) 
  en  Maandereind 36 en 38

• Beeldkwaliteitsplan
• Vergroening Achterdoelen 
• Street Art pand Astrant 
• Gevel Grotestraat 12  
  (Bij Bakker)   

• Verlichting Oude Kerk 
• Geveltuintjes en 
  gevelgroen Maandereind 
• Gevel Nieuwe 
  Stationsstraat 20

• Herinrichting steeg Astrant
• Vergroening stegen
• Gevel Grotestraat 29 
  (T-Mobile)

• Vergroening en street art 
  Marktsteeg
• Vergroening Grotestraat Noord
• Gevel Grotestraat 42
• Kunstroute i.s.m. HVA fonds

• Oversteek Molenstraat- 
  Grotestraat 
• Herinrichting Doelenplein 

• Herinrichting Boogstraat / 
  Doelenstraat 
• Herinrichting Bunschoterplein

• Oversteek Bernardos 

• Vaststelling 
  bestemmingsplan
• Herinrichting Markt 
• Onderzoek Cultura > 
  Achterdoelen
• Onderzoek People’s House

• Herinrichting Grotestraat 
• Torenstraat 
• Diverse straatjes 
  en steegjes 

• Herinrichting Kuiperplein 
• Herinrichting Maandereind
• Onderzoek 2e ingang 
  Cultura 
• Renovatie kiosken 
  en nieuwbouw  Markt 

• Herinrichting Brouwerstraat
• Herinrichting Stadspark
• Onderzoek nieuwbouw Astrant
• Transformatieplan
• Actualisatie BP en BKP 

• Bewaakte fietsenstalling
• Fietsplan Ede

• Vaststelling Integrale 
  projecten Verkeer & 
  Ruimte Levendig Centrum 
  2018-2024 

• Nieuwe fietsregels, 
  w.o. fietsen op 
  Achterdoelen

• Leefbaar 
  voetgangersgebied 
• Fietskoeriers.nl
• Zero Emissie Zone 

• Herinrichting Telefoonweg
• Bewegwijzering centrumring
• Kortere venstertijden
• Nieuwe rijroute en  
  centrumafsluiting
• Nieuw parkeerbeleid

• Keurmerk veilig winkelen
• Zondagopenstelling

• Vaststelling visie 
  “Het Verhaal van 
  Ede centrum”

• Nieuwe statuten SBE + 
  gekozen bestuur
• Participatie/ prijsvraag 
  Marktplein

• Gelukkige Binnenstad
• Binnenstadsmakelaar
• Meedenkgroepen 
  herinrichtingsprojecten

• Lichtjesfestival
• SOK Marktvereniging
• Kwaliteitsmeter Vellig
  Uitgaan (KVU)VU

• Finaleplaats Beste 
  Binnenstad 
• Samenwerking SBE 
  corona maatregelen

• Oprichting Binnen 
  stadsplatform 
• Initiatief BIZ

• Plaatsing passantentellers • Magic places + E-team • Start online marketing
• Ede centrum online
  i.s.m. SBE

• Vernieuwing 
  www. edecentrum.nl
• Cursus online presence
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Bijlage 3
 ACTIEPROGRAMMA EDE CENTRUM 

52

1.1 Functionele en programmatische 
     actiepunten

  Na de Coronacrisis moet een gedegen ana

lyse gemaakt worden van de effecten op de 

binnenstad. Denk daarbij aan de ruimtelijke 

impact (leegstand) en functionele effecten, 

maar ook aan structureel veranderd bezoek 

en koopgedrag van consumenten. Op basis 

van deze analyse zoekt de binnenstads

makelaar gericht naar aanvulling van het 

programmatisch aanbod in Ede centrum.

  Het Binnenstadsplatform ijvert voor een 

aantrekkelijk aanbod van functies in Ede 

centrum: toekomstbestendige detailhandel, 

diverse horeca, een cultureel programma, 

zorg, diensten, welzijn. Het aanbod stimu

leert mensen om Ede centrum te bezoeken, 

faciliteert ontmoetingen en creëert de be

hoefte van een langer verblijf.     

  De buitenruimte wordt geactiveerd met een 

evenementenprogramma dat past bij Edese 

thema’s en het groene en gastvrije karakter 

van Ede centrum. Er wordt een gevarieerd 

programma voor verschillende doelgroepen 

ontwikkeld. De ruggengraat hiervan vormt 

een aantal beeldbepalende evenementen, 

die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd: 

Friends on Ice, Koningsdag, Zomerbries, 

Statues, Heideweek, Airborne, Sinterklaasin

tocht, Lichtjesfestival en muziekevenemen

ten op het Museumplein. 

  Het aantrekkelijke en gevarieerde functione

le aanbod moet ook gericht zijn op verster

king van sociale meerwaarde van het cen

trum. Ontwikkeling van serviceconcepten en 

voorzieningen voor specifieke doelgroepen 

bij verblijfsplekken dragen bij aan gastvrij

heid en binding van bezoekers. De “Toolkit 

sociale meerwaarde” van 2018 biedt hiervoor 

een leidraad.  

1.2 Ruimtelijke actiepunten
  Het compacte kernwinkelgebied wordt 

nog compacter. Het belang van een aan

eengesloten kernwinkelgebied wordt in de 

toekomst nog groter. Alle centrumpartijen 

spannen zich in om nieuwe centrumfuncties 

(winkels, horeca, cultuur) te trekken naar het 

kernwinkelgebied en bestaande centrum

functies vanuit de periferie naar het kern

winkelgebied te verhuizen. Maatschappelijke 

en sociale dienstverlening vestigt zich langs 

de randen van het centrum, bijvoorbeeld 

langs de Molenstraat en de Telefoonweg. 

  Op vrijkomende en leegstaande locaties aan 

de rand van het centrum wordt transforma

tie gestimuleerd. Hier is, naast dienstverle

ning, vooral focus op wonen. De gemeente 

faciliteert de totstandkoming van transfor

matieprojecten met planologisch instru

mentarium en de inzet van een projectleider 

transformatie. 

  Een structurele oplossing van de leegstand 

van de Achterdoelen is een belangrijk speer

punt. Er wordt met de betreffende vast

goedeigenaren een functioneel / ruimtelijk 

plan ontwikkeld. Hierin zijn oplossingen voor 

leegstand, verblijfskwaliteit, aantrekkelijkheid 

van plinten, bereikbaarheid en mobiliteit.  

  Het gevelverbeteringsfonds stimuleert 

vastgoedeigenaren en ondernemers om te  

investeren in verbetering van uitstraling van 

waardevolle panden met name in het histori

sche lint. 

1. Actieprogramma Ontmoeten & Verbinden
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1.3 Concrete gemeentelijke projecten
      in de pijplijn
De gemeente Ede is goed op stoom met de uit

rol van de Integrale Projecten Verkeer en Ruim

te Levendig Centrum. Het uitvoeringsprogram

ma is geborgd, omdat de gemeenteraad in 2018 

de uitvoering van het volledige programma in 

de meerjarenbegroting heeft opgenomen. 

De planning is dat in 2025 de verblijfskwaliteit 

van de meeste straten, stegen en pleinen van 

Ede centrum op een hoogwaardig niveau is 

gebracht. Door doorvoering van de richtlijnen 

in het beeldkwaliteitsplan is er dan overal in 

het centrum een aantrekkelijke en inclusieve 

openbare ruimte. Door toevoeging van groen 

en  straatmeubilair zijn informele plekken om 

elkaar te ontmoeten gerealiseerd. Het uitvoe

ringsprogramma is weergegeven op de kaart. 

Dat betekent dat na de reeds opgeleverde pro

jecten tot 2025: 

  Het Stadspark is ingericht en geactiveerd 

tot een icoon in het hart van Ede. Het is een 

groene, multifunctionele stedelijke ruim

te waar de Veluwe, kunst, food, spelen en 

bewegen samenkomen. Een mooie ver

blijfsplek en prima locatie voor grootschalige 

en kleinschalige evenementen.  

  De Telefoonweg, de Brouwersstraat, het 

Museumplein, het Maanderplein en het 

Bevrijdingsplein / Arnhemseweg (tot Raad

huisstraat) zijn heringericht en vergroend. 

  De Grotestraat ten noorden van de Molen

straat is vergroend. 

  Het centrum van Ede goed bereikbaar is 

geworden voor alle vervoersmodaliteiten.  

  De toegankelijkheid van het voetgangersge

bied veilig en gereguleerd is. 
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  Een nieuw parkeerbeleid is geïmplemen

teerd, waarin mobiliteitsbehoefte in plaats 

van parkeerbehoefte centraal staat. Het 

beleid maakt meer maatwerk per locatie 

mogelijk. Door goede afspraken met eigena

ren van gebouwde parkeervoorzieningen is 

de parkeerdruk op het maaiveld afgenomen. 

  Er voldoende en goede fietsparkeervoorzie

ningen zijn. Aan de randen van het kernwin

kelgebied zijn grote fietsparkeervelden (cf. 

Kuiperplein) ingericht. Er  zijn minimaal twee 

overdekte en bewaakte fietsenstallingen 

operationeel. Verspreid in het kernwinkel

gebied zijn plekken aangeduid waar men 

fietsen mag stallen. 

2.1 Actiepunten sociale meerwaarde
  Met de herinrichting van het openbare 

gebied is een dicht netwerk van comfortabel 

ingerichte rust en verblijfsplekken gecre

eerd.  

  Het Stadspark is ingericht als het centrale 

ontmoetingspunt met activiteiten voor di

verse doelgroepen. 

  Naast de Meetinn wordt een tweede huis

kamer voor Ede centrum gecreëerd.

  Er wordt ingezet op de bouw van verschil

lende voorzieningen voor zorg en wonen in 

en om het centrum. 

  Er worden projecten gestart voor interactie 

tussen ondernemers / bewoners van het 

centrum en kwetsbare bewoners. Voor

beelden zijn werk in de horeca (Brownies & 

Downies), beheer van de openbare ruimte 

(daklozenproject Ziezo) en beheer van cen

trumvoorzieningen (fietsenstalling, toilet

ten).   

2.2 Actiepunten duurzame mobiliteit
  De binnenstad wordt deel van een Zero 

Emissie zone waarin distributie zoveel mo

gelijk collectief en fossielvrij wordt gedaan. 

Er is een logistiek systeem met (een) hub(s) 

aan de rand van het centrum ingericht.

  Het centrum van Ede is goed bereikbaar 

met het OV (fossielvrij) en met de fiets.

  Het centrum beschikt zowel op de pleinen 

als in de garages over voldoende laadpalen 

om elektrische voortuigen te voeden. Bij 

transformaties worden mobiliteitsnormen 

(i.p.v. parkeernormen) gesteld, bijvoorbeeld 

door inzet van deelauto’s. 

  Consumenten kunnen, al of niet via www.

edecentrum.nl bij centrumondernemers be

stellingen plaatsen. Deze worden emissievrij 

bezorgd. 

  Met als doel automobiliteit en parkeerbe

hoefte te beperken wordt, met het oog op 

het ambitieuze transformatieprogramma, 

een mobiliteitsfonds (cf. parkeerfonds) in

gericht. Hiermee kunnen duurzame mobili

teitsoplossingen worden gefinancierd. 

2.3 Actiepunten klimaatbestendigheid
  Door verdere vergroening van de openbare 

ruimte is Ede centrum voorbereid op perio

des van extreme neerslag door middel van 

het vertragen, opslaan en effectieve afvoer 

van hemelwater. 

  In de herinrichtingsprojecten wordt voor pe

riodes van gebruik gemaakt van technieken 

voor regenwaterrecuperatie (cf. boombun

kers Grotestraat). 

  Het centrum van Ede is voorbereid op peri

odes van extreme hitte door verlaging van 

oppervlakte en comforttemperatuur. Hier

2. Actieprogramma Sociaal & Duurzaam
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voor wordt het verhardingsoppervlak in de 

openbare ruimte verkleind en het aanleggen 

van groene daken gestimuleerd. 

  Er wordt voor het centrum een gezamenlijk 

calamiteitenplan opgesteld  voor effectief 

handelen bij calamiteiten ten gevolge van 

extreem weer. 

2.4 Actiepunten gezondheid, 
       food en korte ketens

  Ede Foodstad krijgt in het centrum vorm 

door een streekwinkel c.q. streekmarkt met 

aanbod van biologische en duurzame pro

ducten van boeren uit de regio.

  In projecten wordt, indien mogelijk, eetbare 

beplanting ingepast, bijv. fruitbomen en 

struiken en kruiden. 

  Horecaondernemers worden gestimuleerd 

om met gezonde regionale producten te 

koken. Mogelijk wordt met dit thema een 

culinair evenement georganiseerd

  In het Stadspark worden sport en speel

voorzieningen gerealiseerd. Daarbij is aan

dacht voor het betrekken van verschillende 

doelgroepen.  

  In en om het centrum worden sportevene

menten georganiseerd, gericht op deelna

me én sportbeleving.  

2.5 Actiepunten biodiversiteit
  In herinrichtingsprojecten wordt beplanting 

gebruikt die divers, veerkrachtig en aantrek

kelijk is voor insecten. Op de velden worden 

bloemrijke mengsels gezaaid. 

  De beplanting toont eenheid en sluit aan bij 

de Veluwe. 

  In herinrichtings en transformatieprojecten 

wordt gestreefd naar inpassing van veilige 

onderkomens voor beschermde, bedreigde 

diersoorten die in binnenstedelijke gebieden 

voorkomen. 

  In overleg tussen gemeente, ondernemers 

en pandeigenaren wordt een plan gemaakt 

voor het terugbrengen van overmatige ver

lichting in het centrum.

  Er wordt bewustwording gekweekt van de 

biomorfologie van Ede, bijvoorbeeld door 

informatie te verstrekken in de informatie

winkel of tijdens evenementen. 

  Er worden in de begroting van het Binnen

stadsplatform middelen gereserveerd voor 

burgerinitiatieven. Hierin is budget beschik

baar voor vergroening met geveltuinen, 

gevelgroen, groen/blauwe daken en veilige 

onderkomens voor bedreigde diersoorten. 

2.6 Actiepunten energieneutraal
  In samenwerking van vastgoedeigenaren, 

ondernemers, bewoners en gemeente wordt 

voor Ede centrum een energievisie en stra

tegie ontwikkeld. 

  Een bewustwordingscampagne bij bewo

ners, vastgoedeigenaren en ondernemers 

met het oog op energiebesparing en duur

zame energieopwekking:

  Een project voor plaatsing van zonnepane

len op de daken van Ede centrum. 

  Een project om (eigenaren te stimuleren 

hun) bestaande panden te isoleren en om 

geproduceerde warmte vast te houden en 

dit efficiënt te gebruiken.

  Onderzoek of het haalbaar is voor het cen

trum om aan te sluiten op het warmtenet.

  Haalbaarheidsonderzoek naar een energie

coöperatie in het centrum. 
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3.1 Actiepunten identiteit
  Met het Beeldkwaliteitsplan als leidraad 

worden herinrichtingsprojecten van de 

openbare ruimte ontworpen. Het BKP wordt 

als richtlijn gebruikt voor het toetsen van 

ontwerpen voor nieuwbouw, transformatie 

en  renovatieprojecten. 

  In Ede centrum lopen en/of wordt aangeslo

ten op verschillende Edese themaroutes:

•  Uitbreiding en promotie van kunstroute 

met 22 reeds geplaatste nog 15 nieuw  

te plaatsen sculpturen in de openbare 

ruimte. 

•  Uitbouw Airborneroute, met als thema de 

oorlogsgeschiedenis van Ede

•  Opzetten Streetart route in  

samenwerking met Astrant.  

  Gastvrijheid staat centraal in Ede centrum. 

Er wordt actief gewerkt aan het verwijderen 

van (simpele) bronnen van ergernis.  

Onder nemers werken aan een protocol  

voor dienstbare en gastvrije ontvangst  

van bezoekers. 

  De  Groene & Gastvrije kernwaarden van Ede 

centrum zijn in de fysieke ruimte, maar ook 

in publicaties en andere uitingen over Ede 

centrum herkenbaar en zichtbaar.

  De entrees van Ede centrum, zowel on als 

offline zijn herkenbaar Groen en Gastvrij.

3.2 Actiepunten Marketing 
  De marketingstrategie van “Ede centrum 

Groen en Gastvrij” wordt verder ingevuld. 

Hierin wordt expertise van de gemeente, 

Ede Marketing, SBE en de Binnenstads en 

de Cultuurmakelaar gevraagd. 

  Centrumpartners gebruiken de payoff “Ede 

centrum Groen en Gastvrij” in alle on en 

offline communicatie. 

  Er wordt continu en stelselmatig gewerkt 

aan de naamsbekendheid en reputatie 

van Ede centrum. Daarbij zijn specifieke 

doel(groep)en: 

•  Positieve reputatie bij Edenaren, met 

extra focus op nieuwe Edenaren. 

•  Jongeren als bewoners van het centrum.

•  Positieve reputatie bij recreatieonder

nemers en toeristen die Ede centrum 

bezoeken voor en dagje uit.  

  Na afloop van de Corona crisis wordt de 

geplande campagne met het Bidbook Ede 

centrum Groen en gastvrij voor het werven 

van nieuwe ondernemers en investeerders 

in Ede centrum versterkt opgepakt.   

  Delen van succesverhalen van lokale on

dernemers om nieuwe ondernemers aan te 

trekken en voor kruisbestuivingen tussen 

bestaande ondernemers. Dit wordt actief 

gefaciliteerd op de website www.edecen

trum.nl. 

  De stakeholders van Ede centrum worden 

waar mogelijk als ambassadeurs ingezet 

voor het uitdragen van de successen van de 

Edese aanpak. 

  Inrichten Winkel van Ede: informatiewinkel / 

brandstore met VVV Ede, Ede centrum, Velu

we, Food Valley, huisvesting SBE, exposities, 

vergader en ontmoetingsplek.    

3.3 Actiepunten digitalisering
  Er worden cursussen voor ondernemers 

aangeboden om de online verkoopkanalen 

te professionaliseren.

  De website www.edecentrum.nl wordt con

tinu ververst en vernieuwd (zowel technisch 

als uiterlijk), als ondersteuning bij online 

verkoop door ondernemers.   

3. Actieprogramma Identiteit & Marketing
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  De nieuwe ruimtelijke inrichting biedt de ba

sis voor een wayfindingsysteem waardoor 

winkels, horeca en andere functies zowel 

fysiek als digitaal vindbaar zijn. 

  Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal 

communicatiekanaal tussen het Binnen

stadsplatform, centrumondernemers en 

andere stakeholders. Op dit moment wordt 

daarvoor Chainels gebruikt. 

4. Actieprogramma   
 Samenwerking
 en Organisatie
4.1  Actiepunten participatie

  Het principe “zo participatief mogelijk” blijft 

het uitgangspunt in de projecten in de 

openbare ruimte.  

  Het Binnenstadsplatform stelt jaarlijks een 

budget beschikbaar voor burgerinitiatieven. 

Bewoners en ondernemers van Ede centrum 

kunnen ideeën indienen voor het versterken 

van Ede centrum op één van de actiepunten 

van het programma. Daarbij is het uitgangs

punt om zaken samen te bedenken en 

samen uit te voeren. 

  Er wordt onderzocht op welke projecten 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen worden ingezet. Daarbij wordt ook 

gekeken naar de mogelijkheid van bege

leiding door bewoners of ondernemers van 

Ede centrum. 

4.2  Actiepunten 
        organisatiestructuur
Er zijn gezamenlijke acties en er zijn acties per 

partij:

  Acties van de gemeente:

•  Goedkeuring door college en gemeente

raad van de visie, actieprogramma met 

begroting. 

•  Besluit voor inzet van capaciteit en geld. 

Voor een overbruggingsperiode in 2022 

en vanaf 2023 als structurele inzet voor de 

toekomst. 

  Acties van de SBE:

•  Besluit om als lid deel te nemen aan het 

nieuw te vormen platform.

•  Besluit om de opbrengsten van de Recla

mebelasting in te zetten als bijdrage van 

de ondernemers aan het Binnenstads

platform.   

  Acties van Vastgoedeigenaren:

•  Onder begeleiding organiseren van een 

proces om te komen tot een BIZ (of ande

re vorm waarin financieel wordt  bijge

dragen aan het Binnenstadsplatform).

•  Besluit om vanuit de BIZ als lid deel te 

nemen aan het nieuw te vormen plat

form.  

  Acties voor culturele en maatschappelijke 

organisaties (o.a. Cultura, Malkander, Astrant, 

BEC en Ede Marketing):

•  Besluit of en hoe wordt deelgenomen 

aan het Binnenstadsplatform: als kern

partner in de binnenstad met financiële 

inbreng en zeggenschap of als adviseur 

van het bestuur in de adviescommissie 

  Gezamenlijke actie:

•  Bij gebleken draagvlak bij de  diverse 

partijen wordt een organisatiestructuur, 

agenda en begroting van het Binnen

stadsplatform opgezet.

•  Formele oprichting Binnenstadsplatform.  

De verwachting is dat 2021 en een deels van 

2022 nodig zijn om het Binnenstadsplatform  

operationeel te krijgen. Om dat proces te bege

leiden blijft tot dan een vorm van programmati

sche sturing vanuit de gemeente nodig.  
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