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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.

Stadspark Ede

Nieuwsbrief 3,  
mei 2022

Eerste veranderingen Stadspark

Onze ontwerpers zijn druk bezig om de werkzaamheden per deelgebied uit te werken. Op dit moment 
plannen we de werkzaamheden voor de nieuwe bestrating langs de Oude kerk. Ook ziet u binnenkort al een 
aantal veranderingen op het gebied van kunst.

Verplaatsing kunstwerken
We hebben de opdracht gegeven om de kunstwerken 
‘’De Stieren” en “De Zaaier’’ te verplaatsen naar de nieuwe 
locaties uit het raamwerk. De Zaaier komt naast de zwerfkei 
bij de Trappakkers te staan. Een historische plek waar het 
kunstwerk nog beter tot zijn recht komt. De Stieren verhuist 
naar de bloemenweide aan de andere kant van de vijver. 
 
Nieuw kunstwerk
Op de plek van de Stieren verschijnt binnenkort een nieuw 
kunstwerk. Een bijzondere schenking en echte blikvanger 
van het HvA Cultuurfonds Ede. Hoe het eruitziet blijft nog 
even een verrassing. Als het kunstwerk er staat vertellen we 
u er meer over. 

Wanneer?
We weten nog niet precies wanneer de (ver)plaatsingen 
plaatsvinden. Naar verwachting wel nog deze zomer. 

Kunstwerken de Zaaier en de Stieren
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Denk mee over sport en spel in het Stadspark! 

In het park komen een aantal plekken om te sporten en te spelen. Deze plekken zorgen voor ontmoeting en 
ontspanning. Plekken die geschikt zijn voor sport en spel liggen in de zogenoemde reuringzone. We willen 
graag samen met u bedenken wat voor invulling we deze plekken gaan geven. 

Om welke plekken gaat het?
In het raamwerk hebben we 3 plekken aangewezen. 
Daarvan kunnen we op korte termijn al twee plekken 
inrichten. Dit zijn de natuurspeelplek bij de vijver en de 
speelplek voor kleinere kinderen op het Raadhuisplein 
(zie afbeelding). Het hoogteverschil in het park kan benut 
worden om de speelplekken nog verrassender vorm te 
geven.

Meld u aan voor de meedenkgroep sport en spel 
We willen graag speelelementen plaatsen die goed passen 
bij de wensen en behoeftes van de buurt en bezoekers van 
het centrum. Uit de vragenlijst die door 2000 Edenaren 
werd ingevuld, kunnen we al veel inspiratie halen. Maar 
we willen nu als eerste met de buurt nadenken over een 
geschikte invulling. Stuur een e-mail naar stadspark@ede.nl 
om u aan te melden voor de “meedenkgroep sport en spel”. 
Dan nodig we u voor de zomervakantie nog uit voor een 
eerste bijeenkomst. 

Activiteiten in het Stadspark: u bent van harte uit-
genodigd! 

Na de pilot van 9 en 10 oktober vorig jaar met Trio Picolit en Ludduvudduh gaan we verder met nieuwe 
activiteiten. In de periode mei t/m oktober organiseren poppodium Astrant en Stadsgras samen met lokale 
makers regelmatig activiteiten onder de noemer “samen park maken”. De eerste evenementen zijn bekend:

Locaties sport en spel, zoals vastgesteld in het ruimtelijk 
raamwerk

Zaterdag 4 juni van 13:00 tot 15:00 uur: Pinkster-
Picknick van de Maanlanders (bij de vijver)
Een kleinschalige picknick (max. 100 personen) met theater 
en muziek (zie uitnodiging hieronder).

Zaterdag 18 juni van 14:00 tot 22:00 uur: Wereld-
vluchtelingendag (bij de vijver)
Wereldvluchtelingendag is een speciale herdenkingsdag 
om jaarlijks stil te staan bij het lot van vluchtelingen over 
de wereld. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale 

resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten. Het 
is een dag om de kracht en moed van vrouwen, mannen 
en kinderen te herdenken die door conflict en vervolging 
gedwongen werden om hun huizen te ontvluchten. 
Overal ter wereld worden op deze dag een groot aantal 
culturele, educatieve en sportevenementen met en voor 
vluchtelingen georganiseerd. Dit jaar vindt de Edese editie 
plaats in het Stadspark. Het evenement is voor iedereen vrij 
toegankelijk. 

mailto:edecentrum@ede.nl
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21 juli t/m 1 augustus Summer Beach (Raadhuisplein)
Onder de noemer Summer Beach gaan Sportservice Ede, 
Cultura, Astrant en Stichting Binnenstadsmanagement Ede 
allerlei activiteiten organiseren. Meer informatie volgt. 

Programma Ede, 
Tijd Wat

14.00-18.00 Kraampjes, workshops, kinderprogramma 

18.00-19.30 Maaltijd (vooraf aanmelden verplicht, max. 200p.) 

19.30-22.00 Muziek - wisselprogramma (afsluiten met workshop Dabke-dans) 

meer informatie www.edeviert.nl/activiteiten/wereldvluchtelingendag/ 

6 t/m 11 september: Kermis (Raadhuisplein)
Een familiekermis voor jong en oud. Direct omwonenden 
ontvangen hierover op een later moment meer informatie. 

Voor alle evenementen in Ede Centrum: kijk op 
www.edecentrum.nl/evenementen 

Nieuw anjerperkje Mausoleum

Ter ere van Nederlandse veteranen is er een perk 
met witte anjers en andere witte bloemen aangelegd 
bij het Mausoleum. Rond de Nederlandse 
Veteranendag, altijd de laatste zaterdag van juni, 
bloeien de bloemen. Met die bloemenzee waarderen 
we de inzet en moed van de veteranen. 

Anjerperkje Mausoleum

http://www.edeviert.nl/activiteiten/wereldvluchtelingendag/
http://www.edecentrum.nl/evenementen
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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

Waarom staat er een bouwkeet in het Stadspark?

Het dak van het Raadhuis moet vervangen worden en tegelijkertijd voeren wij een aantal andere onder-
houdswerkzaamheden uit. Hiermee maken we het dak energiezuiniger en verlagen we de CO2 uitstoot.   

Wat direct omwonenden merken, is dat medewerkers van 
de aannemers op het dak aan het werk zijn. Daarnaast 
zult u op een gegeven moment hijskranen zien om 
installaties op het dak te hijsen en mogelijk geeft het ook 
wat geluidsoverlast. Omwonenden voor wie dit mogelijk 
geldt hebben hierover al eerder een brief ontvangen. 
De werkzaamheden zouden in maart starten. Daarom 
staat er sindsdien al een bouwkeet. Door onvoorziene 
omstandigheden starten de werkzaamheden echter pas 
later dit jaar. 

Bouwkeet Stadspark


