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Hoe maken we van het prachtige groene gebied van de Paasberg tot 
het Oude Kerkplein een gezellig en aantrekkelijk Stadspark? Via deze 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte tijdens de voorbereidingen en 
uitvoering.

In de zomer van 2021 ontving u de eerste nieuwsbrief over het Stadspark. U heeft een tijdje niets van ons gehoord, maar 
in de tussentijd is er veel gebeurd. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwikkeling van de plannen voor het 
Stadspark. Ook blikken we terug op de eerste editie van ‘concert in het Stadspark’, de aanbevelingen van Technasium 
leerlingen van Het Streek en de onthulling van het monument ‘Handen’.  

Stadspark Ede

Nieuwsbrief 2,  
Februari 2022

Van meedenksessies tot toekomstplannen  

In 2021 deden ongeveer 50 Edenaren mee aan een van de meedenksessies over het Stadspark. Van (digi-
tale) wandelingen en online meedenksessies tot een sessie voor alleen jongeren. Ook vulden ruim 2.000 
Edenaren een vragenlijst in over het Stadspark. Samen met cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek 
vormde dit de basis voor de plannen voor het Stadspark. 

In september 2021 was de laatste bijeenkomst met de 
meedenkgroep in de vorm van een wandeling. Daarna 
heeft Buro Poelmans Reesink, gespecialiseerd in 
landschapsarchitectuur, samen met een projectteam van 
gemeente Ede verder gewerkt aan een raamwerk Stadspark 
voor de komende jaren. 

Besluitvorming college B&W 
Op 10 februari presenteerden we dit raamwerk tijdens 
een informatieve sessie aan een aantal raadsleden van 
de gemeenteraad. Naar verwachting stelt het college van 
burgemeester en wethouders het raamwerk op 22 februari 
vast. 

Het raamwerk is een ruimtelijke visie voor het Stadspark. 
Dit gaan we de komende jaren stapsgewijs omzetten naar 
concrete ontwerpen. Er volgt een uitvoeringsprogramma 
om de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, op korte en 
langere termijn, een plek te geven. Uiteraard houden wij u 
hiervan op de hoogte. 
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Wat staat er in het raamwerk voor het Stadspark?

Het mooie groene, maar stille en weinig gebruikte gebied in Ede (centrum) heeft veel potentie. In dit artikel 
nemen we u op hoofdlijnen mee in het raamwerk. Na vaststelling door het college van B&W sturen we u het 
hele raamwerk toe.

Het Stadspark heeft een rijke historie en vele bijzondere 
elementen. Denk bijvoorbeeld aan de Trapakkers, 
kunstobjecten, monumenten, monumentale gebouwen en 
bomen, een vijver en een prachtig uitzicht. Hoe gaan we 
van het Stadspark een plek maken waar Edenaren trots op 
zijn en graag komen? Het is de bedoeling om te behouden 
wat er al mooi is en deze kwaliteiten te benadrukken. En 
dankzij nieuwe elementen en leuke activiteiten er een 
aantrekkelijk en gezellig Stadspark van te maken.   

Een duidelijke parkroute 
Bezoekers ervaren het gebied nu niet als park. De 
verschillende groene gebieden liggen nu wat versnipperd 
en sluiten niet op elkaar aan. Ruim 33% van de invullers van 
de vragenlijst geeft aan dat ze met  nieuwe wandelroutes 
het park vaker willen bezoeken.

Daarom heeft Buro Poelmans Reesink een wandelroute 
ontworpen die het Oude Kerkplein verbindt met alle 
onderdelen van het park en meer eenheid geeft. Er ontstaan 
langs de parkroute steeds weer nieuwe zichtpunten 
waardoor je als bezoeker de rest van het park wilt 
ontdekken. De route voert langs diverse kunstobjecten, 
monumenten en monumentale gebouwen. 

Groen en bomen
Invullers van de vragenlijst (37%) en de leden van de 
meedenkgroep gaven aan dat ze naar een park komen om 
te genieten van alle mooie bomen, planten en bloemen. 
Buro Poelmans Reesink heeft onderzocht welke groene 
elementen het park bijzonder maken en waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Het raadhuis krijgt een groenere omgeving 
en op diverse plekken in het park worden er meer planten 
en bomen toegevoegd. Hierbij behouden we het mooie 
uitzicht vanaf de Paasberg. 

Stilte- en reuringzones 
Omwonenden en andere betrokkenen uit de 
meedenkgroep gaven aan dat de rust in (sommige delen 
van) het park behouden moet blijven. Van de invullers van 
de vragenlijst gaf 25% aan het park vaker te bezoeken als er 
activiteiten worden georganiseerd. Met beide inzichten is 
in dit raamwerk rekening gehouden. Dichterbij het centrum 
zijn activiteiten meer passend dan in het parkdeel waar 
we herdenkingen houden. Het deelgebied Memorialpark 
blijft een stille zone waar rust en respect gewenst is. Het 
Raadhuisplein en de plek bij de vijver vormen juist passende 
locaties voor evenementen. 

Tineke Roseboom en haar Trio Picolit tijdens eerste editie 
‘Concert in het Stadspark’
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Sport en spel 
Bezoekers missen nu plekken in het park om te sporten 
en spelen. Deze plekken stimuleren ontmoeting en 
ontspanning. Daarom gaan we in de reuringzones plekken 
toevoegen die geschikt zijn voor sport en spel. Denk 
hierbij aan het Raadhuisplein tegen het Oude Kerkplein 
en de locatie bij de vijver. Verschillende invullingen zijn 
mogelijk, zoals een beachvolleybalveld, fitnesstoestellen 
en een speelplek voor de grote en kleine kinderen. Het 
hoogteverschil in het park kan benut worden om de 
speelplekken nog verrassender vorm te geven. We willen 
graag uw mening horen over welke speelplekken passend 
zijn op welke plek. Hier komen we later bij u op terug. 

Impressie sport- en speelplekken

Wateropgave 
Nederland heeft te maken met twee uitersten in het klimaat; 
extreme regenbuien en extreme
droogteperioden. Het Stadspark vormt een grote groene 
ruimte midden in de stad. Hier ligt een kans om op beide 
extremen in te spelen. Belangrijk is om het regenwater 
vast te houden in de ondergrond. We richten het park zo 
in dat grote hoeveelheden water in één keer gebufferd 
kunnen worden. Het kan dan langzaam in de ondergrond 
zakken. Als er voldoende water wordt opgeslagen in de 
grond en de grondwaterstand wordt bijgevuld, ontstaat er 
een buffercapaciteit die bij extreme droogte kan worden 
aangesproken. 

Ontmoeten en verblijven 
Een park wordt pas echt een ontmoetingsplek als er de 
mogelijkheid is om er te verblijven. Zo geeft 36% van de 
invullers van de vragenlijst aan dat er nu te weinig bankjes 
zijn. Dit willen we veranderen door op diverse locaties 
zitplekken te creëren. Dit kan door een bankje te plaatsen, 
maar ook door een kunstwerk dat gebruikt kan worden als 
zitplek. Zitplekken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan 
mooie uitzichten. Om hinder te voorkomen plaatsen we 
zitplekken op gepaste afstand van woningen. 

Werkzaamheden korte termijn
Na vaststelling door het college van B&W wordt er een uitvoeringsprogramma geschreven. In dit program-
ma laten we zien wat we in 2022 gaan doen, waarbij we rekening houden met de geplande evenementen 
in het Stadspark.

Ook gaan we de bestrating rondom de kerk vernieuwen. 
Later dit jaar volgt er een uitgebreide planning van de 
werkzaamheden in het park. 

We kunnen in ieder geval al vertellen dat we gaan 
beginnen met het verleggen van de paden en het 
verplaatsen en plaatsen van enkele kunstwerken. 
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Concert in het Stadspark

De Edese formatie Ludduvudduh en Tineke Roseboom en haar Trio Picolit traden in het weekend van 9 en 
10 oktober op bij de vijver. Samen met poppodium Astrant organiseerden we deze gratis concerten om het 
Stadspark te testen als locatie voor kleine evenementen.

Eerste editie Concert in het Stadspark

Bezoekers en omwonenden van het centrum kwamen 
gezellig aanwaaien en we kregen veel enthousiaste reacties. 
Velen gaven aan te hopen dat er meer van dit soort 
concerten volgen. Sommige bezoekers vonden het geluid 
van autoverkeer storend, terwijl anderen dit juist vonden 
passen bij een openluchtconcert. 

Vanwege de coronamaatregelen mochten de concerten 
niet gepromoot worden. Omwonenden ontvingen wel 
een brief waarin we opriepen om tips en tops over de 
concerten te delen. We kregen bijvoorbeeld als feedback 
dat het leuk zou zijn als er bij een volgende editie wat te 
eten en/of drinken te koop is. Ook is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om door de Omgevingsdienst De Vallei 
het geluidniveau te laten meten. Dat bleek ruim binnen de 
daarvoor gestelde normen te vallen.

Xander van Soelen (Astrant): “Het waren twee kleinschalige 
concerten met een heel fijne sfeer. Bezoekers van het 
centrum waren nieuwsgierig en kwamen een kijkje nemen. 
Dit smaakt naar meer.” 

Plannen voor 2022
Programmamanager Levendig Centrum Renske Dijkwel 
blikt alvast vooruit op wat er komen gaat: “Een gezellig en 

aantrekkelijk Stadspark waar Edenaren graag komen en 
elkaar ontmoeten ontstaat niet vanzelf. Daarom organiseren 
we samen met diverse partners activiteiten in het park. We 
zoeken naar evenementen en activiteiten die passend zijn 
bij het Stadspark.”

Een greep uit de al bekende activiteiten en evenementen: 
• 2 juli - De route van de NK Living Statues komt door het 

park
• Einde zomer - Er komt een uiting van 

landschapskunstfestival Woest & Bijster (*beslissing go/
no go: eind maart)

• Juli en augustus - Summer Beach bij het Raadhuisplein
• 3 september - Cinema in het Park 

Zelf iets organiseren, we horen het graag!
Daarnaast willen we maandelijks in de periode mei t/m 
oktober in het weekend een evenement bij de vijver 
plannen onder de noemer “samen park maken”. Hierbij 
krijgen we hulp van poppodium Astrant en Stadsgras. We 
beginnen binnenkort met programmeren!

Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit? Wij helpen 
graag bij de uitvoering van jouw idee. Neem dan contact 
met ons op via stadspark@ede.nl. 

mailto:stadspark%40ede.nl?subject=
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Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of 

over andere zaken die betrekking hebben op de 

herinrichting van de Grotestraat, vragen hebben, 

dan kunt die stellen via email:stadspark@ede.nl of via 

telefoonnummer 14 0318.

Gemeente Ede

Colofon 
Uitgave: gemeente Ede, februari 2022 
Foto’s en afbeeldingen: gemeente Ede en 
poppodium Astrant,
www.ede.nl

Technasium leerlingen op bezoek

Het Stadspark kreeg bezoek van het Technasium van het Streek. Leerlingen kregen les van onze landschaps-
ontwerper en projectleider. De schoolopdracht ging met name over de wateropgave van het Stadspark.

Eind 2021 hebben de leerlingen hun plannen aan ons 
gepresenteerd in de Raadzaal. Er was duidelijk veel 
denkwerk en voorbereiding aan vooraf gegaan. De 
presentaties gingen allemaal erg goed en uiteindelijk zijn de 

‘Green Girls’ als beste uit de bus gekomen. Er was een erg 
mooie maquette gemaakt en de plannen sloten goed aan 
bij de uitdagingen in het park.

Nieuw monument Handen 

Rondleiding door Stadspark Maquettes Technasium 

Op 17 december is het kunstwerk 
'Handen' onthuld in het 
herdenkingsgedeelte (Memorialpark) 
van het Stadspark. Het staat symbool 
voor hoop en troost. We hebben het 
kunstwerk gekregen van het HvA 
cultuurfonds Ede. 

Stadsdichter Larissa Verhoeff 
schreef speciaal bij dit 
kunstwerk een gedicht:

Handen vol troost
Van alle zintuigen

is tast de meest verbindende
een hand vangt leegtes op
die groot verdriet kan slaan

- is de brug
Leg je hand op arm
op schouder, op rug

troost door huid het hart
haal ze uit tranen terug

 


