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6710HK Ede 
 
U443 Betreft: zienswijze concept Structuurvisie Bennekom 2030 
 

Bennekom, 15 mei 2017 
Geachte medewerker, 
 
Ondanks onze eerdere inbreng heeft de SME na het doorlezen van de concept Structuurvisie Bennekom 
2030 nog wel wat vragen. Daarop kwamen tijdens de inloopavond geen antwoorden. Wij zijn ons ervan 
bewust dat deze structuurvisie is opgesteld voor de dorpskern, maar er worden toch ook wel een aantal 
zaken daarbuiten vermeld.Vandaar dat wij de volgende punten in tamelijk willekeurige volgorde nog onder 
de aandacht willen brengen. 

1. Hoe gaat deze structuurvisie aansluiten op het grote geheel van Ede (gezien vanuit de 
Omgevingswet) 

2. Is bekend wat de uitkomst zal zijn na de boomvervanging qua aantal, volume en kruinomvang, 
gezien de ambitie om hittestress en fijnstof te beperken? 

3. Het lijkt ons niet logisch dat de aanleg van de Parklaan de bereikbaarheid van Bennekom gaat 
verbeteren. Je moet altijd voor de stoplichten wachten bij het nieuwe knooppunt aangezien je de 
afslag moet kruisen.  Deze afslag is wat ons betreft overbodig. 

4. Wanneer is de biomorfologische kaart klaar? 
5. Waar is de samenhang in groene structuren? Geef ook hiervoor een waardenkaart met bermen, oude 

bomen, hagen en struwelen, bosjes, bosranden, oud agrarisch gebied, oevers etc. 
6. De fauna verbinding onder de Edeseweg ontbreekt op de kaart 
7. Waar is het zuidelijk deel van de wildwal die immers naar Wageningen doorloopt? 
8. Is er een dorpspoel (geweest)? Met al die schapen zou je dat wel verwachten.  
9. Het voorplein van de Brinkstraatkerk staat aangegeven als publieke ruimte? Welke functie heeft dat 

dan? 
10. Wij hebben onze twijfel over de hop-overs voor vleermuizen. In de literatuur staat dat ze niet zomaar 

effectief zijn. 
11. Waar is de groene wig/doorgang naar het Binnenveld gebleven (blijkt nu zuidelijker te lopen omdat 

de corridor langs de A12 niet meer bruikbaar is? Dit is nieuw beleid) 
12. Waar is De Heide (zeker zo belangrijk als het Bennekomse heitje (wel aangegeven) 
13. Waarom ontbreekt bij de zandpaden de verbinding Dikkenbergweg naar De Heide (ligt nu onder de 

akker). Dat pad lag er al zeker 50 jaar, is ook opgenomen in langeafstandwandelpad. 
14. Waarom ontbreekt bij de huidige kaart van ruimtelijke beleving Hoekelum en de eng met de bomen 

aan de westzijde Edese weg? 
15. Er is sprake van veedriften. De best bewaarde is het Groene Laantje en die staat niet op de kaart. 
16. Ligt de noordgrens van Bennekom nu ‘officieel’ ten zuiden van de A12? Dat is wel een trendbreuk 
17. Bij riooloverstorten is sprake van ‘beperken’. Gezien de landelijke trend moet ook aan saneren 

worden gedacht. 
18. Onder punt 4.1. wordt ingegaan op het begunstigen van de combinatie OV en fiets. Dit wordt ‘modal 

split’ genoemd en verder toegelicht (modal split = Modal split is de verdeling van de (personen-
)verplaatsingen over de vervoerwijzen (modaliteiten) door enkele ‘binnendorpse’ aanpassingen. 



Graag zouden wij zien dat een dergelijke verdeling als basis voor een totaalplan zou gelden, waarbij 
vooral naar oplossingen gekeken moet worden, zoals venstertijden, een verkeerscirculatieplan en 
distributiemaatregelen 

19. Bij punt 5 Uitvoering staat een tabel met partners die betrokken zullen worden bij de concrete 
invulling van een aantal ambities. Een daarvan betreft onderzoek naar een (natuur)begraafplaats in 
het Bennekomse Bos (ambitie 18). Onze stichting wil daarbij graag betrokken worden. 

20. In dezelfde tabel staat onder Communicatie over de Zonering Bosgebied (ambitie 17) alleen de 
Dorpsraad als partner vermeld. Ook hierover wil onze stichting graag meepraten.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Pieter Slim 
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