
Reacties informatiemarkt
Aan het begin van de informatiemarkt was er voor de, ruim  500, bezoekers de mogelijkheid om de informatiefilm over Kernhem 
Noord te bekijken. Deze informatiefilm geeft inzicht in de varianten en waarop we de varianten afwegen.  De reacties van de 
bezoekers op deze varianten zijn verzameld in de volgende pagina’s in kaart gebracht.

De film hier terug te kijken:  Link informatiefilm

Na de informatiefilm over de verschillende varianten voor Kernhem Noord was er voor bezoekers de mogelijkheid om langs 
posters te lopen met meer informatie en in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente Ede en het betrokken 
stedenbouwkundige bureau. 

• Als eerste was er ruimte voor gesprek over de varianten en

• vervolgens over verschillende thema’s: wonen, verkeer en voorzieningen. 

• Aan het einde van de informatiemarkt was er ruimte om aan te geven of bezoekers een voorkeur hebben voor één van de 
varianten en met name stil te staan waarom of waarom niet. 

Op de volgende pagina’s is een weergave opgenomen van de reacties bij de verschillende posters en thema’s. 
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https://www.youtube.com/watch?v=x3De-EoGmOk


De Buitenplaats – reacties 

Groen

• Groene buffer tussen nieuwe wijk en “platteland” wenselijk

• Gemeenschappelijk (tuinen en buitenplaats) geen goed plan 

Woningbouw

• Te veel hoogbouw langs de Krommesteeg zijde

• Liever alleen hoogbouw langs A30 gewenst

• Zij dit Seniorenwoningen?

• Lijkt op Carré, maar is niks

• Let op afstand tussen huizen en de geplande windmolens (A30 + Lunteren) 

• Gemeenschappelijke ruimte / tuin werkt niet

• Te veel hoogbouw & eigen tuin is ook fijn

Verkeer

• Waar wordt geparkeerd in de clusters?

• Hoe zit het met de aansluitingen op openbaar vervoer? 

• Welke functie krijgt de Kromme- en Nieuwsteeg? 

• Waar komt de hoofdfietsroute?

Overig

• Het is nu groen en er komen hoe dan ook duizenden woningen
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De Buitenplaats



Ons dorp– reacties 

Groen

• Er gaat veel groen gaat weg en er komen heel veel woningen: wordt veel 
drukker

• Groene overgang inkleden naar bestaande omgeving

• Natuurlijke en parkachtige invulling tussen de bestaande woningen is akkoord

• Rondom Doesburgerdijk groene zone voor wandelen / fietsen

Woningbouw

• Geen flexwoningen

• Het landelijke past bij Ede en Lunteren. Graag zo houden: complimenten

• Geen woningen gewenst tussen de bestaande woningen langs de buitenrand 
van de Krommesteeg (verkeersontsluiting is zeer slecht) 

• Mooie woningen

Overig

• Water door de wijk

Verkeer

• Doesburgerdijk fietsstraat – autoluw

• Ontsluiting onder de A30 + Lunterseweg

• Hoe zit het met de aansluitingen op openbaar vervoer? 

• Maak snel een doorgaande fietsroute  (woon / werk) en recreatief (racefiets) 
via specifieke route naar bestemmingen

• Waar komt de hoofdfietsroute?

• Ontsluiting autoverkeer op de stegen is zowel qua leefbaarheid als 
verkeersveiligheid en weginrichting onwenselijk

• Ontsluiting op bestaande wegen is slecht plan, alleen onder A30 door 
ontsluiting

• Verkeer rondom scholen bestaand Kernhem, bv Doesburgerdijk als nieuwe 
busbaan ipv bestaande busbaan

• Doesburgerdijk fietsstraat lijkt dubbel op ten opzichte van busbaan + fietspad 
bestaand Kernhem
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Ons Dorp



Stad-rand Veluwe – reacties 

Woningbouw

• Verschrikkelijk lelijke hoogbouw

• Liever niet meer hoogbouw, past niet bij het landelijke en groene karakter

• Hoogbouw pas niet bij Ede, we zijn geen randstad

• Grootstedelijk wonen past niet in het buitengebied

• Past niet in de omgeving, veel te hoog

• Komt over als grote blokkendoos

Overgang naar omgeving

• Nieuwesteeg heeft geen uitzicht meer

• De uitstraling past niet tussen Lunteren en Ede in

• Graag een groene omlijsting, landschappelijke inpassing

• Let op, het is een landelijke omgeving

• Dit is niet Ede aan de rand van het buitengebied. Hoogbouw als overgang van 
Kernhem A/B naar buitengebied

• Erg afwijkend qua sfeer van het huidige Kernhem, verpest wel de mooie 
landelijke sfeer

• Hoogbouw past niet bij deze zone van Ede, geen logische overgang Kernhem 
A/B naar buitengebied

Verkeer

• Deel auto’s gaat niet werken

• Hoe zit het met de aansluitingen op openbaar vervoer? 

• Variant met parkeerhub? Hoe voorkom je parkeren langs de Kromme- en 
Nieuwesteeg? 

• Parkeren aan de rand is niet realistisch in het huidige leef tempo

• Waar komt de hoofdfietsroute?

Overig

• Amsterdam moet in Amsterdam blijven

• Trekt ander publiek aan
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Stad-rand Veluwe



De Tuinen van Ede– reacties 

Groen

• Positief is veel groen

• Hoog vanaf de A30 naar laag aan de Krommesteeg / Nieuwesteeg, laatste 
stuk hoofdzakelijk groen

• Ook hier is geen groene overgang van bebouwing naar platteland

• Groene variant = leuk, maar eigen tuin is leuker. Is er een combinatie 
mogelijk? 

• Graag een groene omlijsting / langschappelijke inpassing. Dit wordt heel lelijk 
vanaf het buitengebied gezien

Woningbouw

• Hoogbouw naar laagbouw aflopend gewenst

Verkeer

• Openbaar vervoer? Waar is de bus?

• Hoe wordt hier het parkeren opgelost? 

• Deze variant kent verreweg de beste ontsluiting voor het autoverkeer

Overig

• Sterk punt: trekt gemengde doelgroep aan ruimte voor collectief vrij bouwen 
is leuk
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De Tuinen van Ede



Stemmen & uitgebrachte 
reacties

We hebben bezoekers gevraagd of ze een voorkeur hebben voor een variant. Met 
stickers konden de aanwezigen hun voorkeur uitspreken. Waar het vervolgens met 
name om draait is het gesprek over waarom een bepaalde variant de voorkeur 
heeft.  Aan het einde van de informatiemarkt hebben we bezoekers gevraagd een 
reactieformulier in te vullen. 

Deze formulieren zijn ingevuld voor ruim 130 bezoekers. Op het reactieformulier 
was ruimte om aan te geven welke varianten zij een voorkeur voor hebben en 
welke zaken zij goed of slecht vinden aan deze variant. De reactieformulieren 
worden uitgewerkt en in een apart verslag opgenomen. Deze input is onderdeel 
voor het vormen van de ambities voor Kernhem Noord. 

Als we kijken naar de poster is te zien dat de meeste stickers zijn geplakt bij Ons 
Dorp waarbij het goed is om te benoemen dat het grootste gedeelte van de 
aanwezige afkomstig is uit bestaand Kernhem. In totaal zijn er 214 stickers geplakt. 
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Variant Aantal stickers %

Buitenplaats Kernhem 34 15,9

Ons Dorp 138 64,5

Stad-rand Veluwe 14 6,5

De Tuinen van Ede 28 13,1


