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Leeswijzer 
Door de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede is aan 
Studio Bereikbaar gevraagd een second opinion uit te voeren op het thema verkeer binnen 
het bestemmingsplan Parklaan en de bijbehorende MER en onderliggende documenten. Dit 
document kent de volgende opbouw: 

1. Vraagstelling 
2. Algemeen: conclusies en analyses zijn moeilijk te volgen en slechts beperkt te 

controleren 
3. Nut & noodzaak: niet aangetoond 
4. Alternatieven en effectbepaling: keuze voorkeursalternatief niet goed onderbouwd  
5. Slotbeschouwing 

 
Bijlage (los document): aanvullende gegevens verstrekt door gemeente Ede. 



1.  Vraagstelling 
We hebben de opdracht ingevuld in toetsende zin. Dit betekent dat we geen nieuw 
onderzoek uitgevoerd hebben maar een toets hebben uitgevoerd op de door de gemeente 
Ede uitgevoerde analyses. Onderzoeksvraag is: 
 
Zijn de conclusies uit het bestemmingsplan voor wat betreft nut en noodzaak en 
varianteffecten verkeerskundig voldoende onderbouwd? Als dit niet het geval is, in hoeverre 
had dit  kunnen leiden tot andere eindconclusies? 
 
Vanuit deze onderzoeksvraag hebben we de volgende aandachtspunten beschouwd: 
 
Algemeen:  

• Zijn conclusies traceerbaar onderbouwd? Zijn de bijbehorende analyses te 
controleren en eventueel te reproduceren? 

 
Nut en noodzaak:  

• Zijn projectdoelen en nut&noodzaak in lijn met vigerend beleid? 
• Wordt de conclusie over nut en noodzaak gedragen door argumentatie? 
• Volgen deze argumenten uit methodisch correcte en controleerbare analyses?  
• Zijn eventueel gebruikte indicatoren valide en hebben deze een relatie met vigerend 

beleid? 
 
Onderzochte alternatieven en effectbepaling:  

• Is de keuze voor onderzochte alternatieven herleidbaar en is er aannemelijk gemaakt 
dat alle reële oplossingen zijn onderzocht? 

• Zijn conclusies over het afvallen van oplossingen gedragen door verschillen in 
effectbepaling? Idem voor de positieve keuze van het voorkeursalternatief. 

• Zijn de verkeerskundige effecten methodisch correct bepaald en doet deze methode 
recht  aan alle vergeleken oplossingen? 

 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit document bespreken we bovenstaande aandachtspunten.  

 



2.  ALGEMEEN: CONCLUSIES EN ANALYSES ZIJN MOEILIJK TE VOLGEN EN SLECHTS BEPERKT TE 
CONTROLEREN 
Wij hebben bij het uitvoeren van deze second opinion veel energie gestoken in het wegwijs 
worden in de projecthistorie en de vele aanvullingen en actualisaties die daarin 
plaatsgevonden hebben. 
 
Dit proces op zich is niet uniek voor een infrastructuurproject. De meeste planprocessen 
duren tien jaar of zelfs meer. Wat wij wel missen - en op zijn minst ongebruikelijk vinden - is een 
zelfstandig leesbaar document dat nut en noodzaak en de keuze voor het 
voorkeursalternatief onderbouwt, inclusief de voor het besluit cruciale analyses. De 
argumentatie voor nut en noodzaak en voorkeursalternatief is niet te begrijpen zonder terug 
te gaan tot het Masterplan uit 2005 en startnotitie uit 2006. De eerste stappen uit het 
trechteringsproces en een brede beschrijving van de problematiek zijn daarna nooit meer 
geactualiseerd. Vanaf 2008 is er geen integrale actualisatie meer gemaakt van de 
startnotitie. 
 
De keuze om alleen op onderdelen te actualiseren en rapporteren leidt naar onze mening 
tot twee problemen: 

1. De transparantie van de onderbouwing bij het besluit is problematisch. Wij vragen ons 
af of op basis van de gefragmenteerde informatie het bestuur bij het nemen van het 
uiteindelijke besluit een volledig beeld heeft kunnen hebben van nut&noodzaak en 
het trechteringsproces van varianten.  

2. De inhoudelijke afweging van varianten en aantonen van nut en noodzaak komt 
onder druk te staan. Zeker voor het bepalen van verkeerskundige effecten (en 
daarmee doelbereik) is het cruciaal om projectdoelen, nut & noodzaak argumenten, 
het trechteringsproces van varianten, gebruikte (model)instrumenten en indicatoren 
goed op elkaar af te stemmen. In het geval van de Parklaan Ede is voor bijna iedere 
variant getoetst met andere projectdoelen, een ander verkeersmodel, een andere 
beleidscontext en andere indicatoren. Dit roept twijfel op over de conclusies. Basale 
vragen bij het besluit worden niet adequaat beantwoord. Een aantal voorbeelden: 
Waarom voldoet een 0+ variant met kleine infra-aanpassingen niet? Zijn er ook 
andere mogelijkheden dan een randweg en waarom voldoen die niet? Is het initiatief 
in lijn met rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid? Waarom is de 
intensiteit/capaciteit-verhouding een goede indicator voor nut en noodzaak? Wij zijn 
van mening dat van een goed onderbouwd besluit verwacht mag worden dat deze 
vragen beantwoord worden in een zelfstandig leesbaar document, onderbouwd met 
recente en consistente analyses. Het bestemmingsplan Parklaan voldoet daar niet 
aan. 

 
 
 



3. NUT EN NOODZAAK:  NIET AANGETOOND 

3.1 Nut en noodzaak in het bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan en de achterliggende rapportage Nut en noodzaak Parklaan 
(Bijlage 14 Bestemmingsplan, opgesteld door Royal Haskoning DHV, 2015) worden nut en 
noodzaak van de Parklaan toegelicht. De gemeente heeft ervoor gekozen nut en noodzaak 
met deze nieuwe rapportage te actualiseren ten opzichte van de startnotitie uit 2006 en MER 
uit 2008. Wij vinden dit een terechte keuze omdat zowel verkeersmodel als beleid in de 
tussentijd gewijzigd zijn. Dit betekent wel dat de nieuwe nut- en noodzaak bepaling het 
besluit ook moet kunnen dragen.  
Paragraaf 1.2 van het bestemmingsplan gaat in op nut en noodzaak. Onderstaand een 
aantal cruciale citaten die de argumentatie in het bestemmingsplan weergeven: 
 
“Een optimalisatie van de bestaande infrastructuur biedt onvoldoende oplossingen. De 
belasting van de bestaande infrastructuur en haar directe omgeving zou hierbij blijven 
bestaan en de bestaande knelpunten zouden niet worden opgelost.” 
 
“De ambitie van het project Parklaan is een toekomstvaste ontsluiting voor de oostzijde van 
Ede met een herkenbare hoogwaardige groene inrichting in aansluiting op de omgeving.” 
“Binnen de huidige verkeersstructuur zijn er binnen de gemeente Ede op een aantal plekken 
knelpunten in de verkeersafwikkeling. Deze problematiek zal gegeven de groeiverwachting 
van de bevolking, en daarmee de mobiliteit, nog verder toenemen.” 
 
Daarop volgt een analyse van de verhouding tussen intensiteit en capaciteit op basis van 
het verkeersmodel Ede. Conclusie in paragraaf 1.2 hieruit is: 
 
“De aanleg van de Parklaan zorgt voor extra capaciteit op de oost-west verbindingen van 
Ede en daarmee een andere verdeling van de intensiteiten op de oost-westverbindingen. 
Ook in noord-zuidrichting wordt in het oostelijk deel van Ede door een 2x2 uitvoering van de 
Parklaan (deel Edeseweg en Bennekomseweg) en een nieuwe verbinding tussen de 
Klinkenbergerweg en de N224 capaciteit toegevoegd. De extra capaciteit biedt verlichting 
voor de bestaande doorstromingsproblematiek op de bestaande oost-westverbindingen en 
de oostelijke noord-zuid verbinding en de leefbaarheidsproblematiek op de 
Klinkenbergerweg. Daarmee is nut en noodzaak van de Parklaan herbevestigd.” 
  
In paragraaf 4.9 van het bestemmingsplan wordt nog geconstateerd: 
“De Parklaan wordt een toekomstvaste ontsluiting voor Ede-Oost en levert een bijdrage om 
de bestaande en toekomstige verkeersproblematiek in geheel Ede op te lossen c.q. te 
verlichten.” 

3.2 Opmerkingen bij nut en noodzaak 
Wij komen na beoordeling van de analyses tot de volgende opmerkingen bij nut en 
noodzaak: 
 
1.  Er ontbreekt een koppeling tussen nut en noodzaak en beleid. Paragraaf 4.9 van het 
bestemmingsplan bevat een opsomming van beleid maar hieruit wordt geen doelstelling, 
indicator of urgentie voor het project afgeleid. Er is dus geen koppeling, slechts een 
opsomming van beleid. In de startnotitie 2006 en MER 2008 is de infra-ambitie wel gerelateerd 
aan beleidskaders. Een dergelijke benadering ontbreekt in de actualisatie van 2015 volledig. 
Dat wringt omdat de beleidskaders voor zowel ruimte als verkeer sinds 2006 alle gewijzigd zijn, 
zowel bij Rijk, provincie als gemeente Ede. Op geen van deze beleidsniveaus wordt de 
gehanteerde intensiteit/capaciteit verhouding genoemd als beoordelingsmaat voor 
doorstroming. Een actuele startnotitie (of soortgelijke analyse) waarin probleem, 
beleidskaders en hoofdvarianten integraal worden beschouwd is volgens ons essentieel bij 



het aantonen van nut en noodzaak. Deze is echter niet opgesteld. De planvorming in 
2015/2016 stoelt op een gedateerde startnotitie MER uit 2006 (Startnotitie en Reikwijdtenotitie 
voor de m.e.r.- /SMB-procedure voor het binnenstedelijke herstructureringsgebied Ede-Oost I 
Spoorzone (verder aangeduid als Ede-Oost).  
 
2.  De essentiële conclusie “een optimalisatie van de bestaande infrastructuur biedt 
onvoldoende oplossingen” mist iedere onderbouwing. Deze conclusie verwijst ook niet naar 
onderzoek of een analyse. Er is met het verkeersmodel Ede niet gerekend aan een variant 
met optimalisatie van bestaande infrastructuur. Anders gezegd, er ontbreekt een werkelijke 
0+ variant in de zin dat met beperkte aanpassingen aan de bestaande infrastructuur is 
geprobeerd de problematiek op te lossen. Wij zijn van mening dat het aantonen van de 
noodzaak van een nieuwe weg of ingrijpende reconstructie (de Parklaan) altijd vraagt om 
zo’n 0+ variant. In paragraaf 4.2.1 van dit document geven we aan dat een goede 0+ 
variant volgens ons zeer haalbaar is. 
 
3.  De onderbouwing van nut en noodzaak is alleen een probleemanalyse en geen afweging 
tussen kosten en baten. Bijvoorbeeld in de vorm van een (light) Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse. Ook is geen afweging gemaakt of de baten niet tegen veel geringere 
maatschappelijke kosten te realiseren zijn, bijvoorbeeld met een 0+ variant of een van de in 
hoofdstuk 3 van dit document genoemde alternatieven. 
 
4.  De kwantitatieve onderbouwing met I/C factoren is niet juist. Dit aspect is ons belangrijkste 
bezwaar aangaande nut en noodzaak. Stelling van de gemeente Ede is, dat sprake is van 
een problematisch doorstromingsprobleem, dat in de toekomst erger wordt. Om dat op te 
lossen zou de Parklaan nodig zijn. De kwantitatieve onderbouwing hiervan bestaat uit tabel 1 
van de Rapportage Nut en Noodzaak Parklaan (Bijlage 14 bestemmingsplan). In deze tabel 
zijn slechts twee I/C (intensiteit gedeeld door capaciteit) verhoudingen met “verminderde 
doorstroming, aandachtpunt op wegvakniveau” te vinden. Meer kwantitatieve 
onderbouwing is niet gegeven. Wij vinden die onderbouwing niet afdoende omdat: de I/C 
verhouding voor een stedelijk wegennet een niet valide indicator is, die sowieso 
tegenwoordig niet meer gebruikelijk is voor het bepalen van nut en noodzaak. Bovendien is 
de feitelijke en te verwachten problematiek zeker niet als “problematisch” te kenschetsen 
wanneer een goede indicator zoals “extra reistijd” of “voertuigverliesuren” was gebruikt. 
Onderstaand onderbouwen wij deze beide argumenten.  
 
4.1 De gebruikte I/C verhouding is geen valide indicator en bovendien handmatig 
gemanipuleerd. Op wegen met gelijkvloerse kruisingen zijn de kruispunten en rotondes vrijwel 
altijd maatgevend. De I/C verhouding wordt bepaald op de tussenliggende wegvakken en 
is dus ongeschikt. Dit wordt in zekere zin ook erkend in de door de gemeente gevolgde 
aanpak. Er is namelijk “met de hand” gecorrigeerd voor de lagere capaciteit van 
kruispunten (voetnoot 2, pagina 4 van bijlage 14 over nut en noodzaak en toegelicht in de 
bijlage, de extra informatie van de gemeente voor deze second opinion). Zonder die 
handmatige bijstelling – dus door gewoon de waarden uit het verkeersmodel over te nemen 
– is de autonome situatie niet meer problematisch te noemen. In de aanvullende informatie 
(zie bijlage) die wij van de gemeente ontvangen hebben, wordt meermaals – terecht – 
gewezen op de noodzaak voorzichtig om te gaan met de interpretatie van de I/C 
verhoudingen. Hieraan is echter wel de volledige nut- en noodzaak opgehangen zonder die 
voorzichtigheid te betrachten. 
 
Als de I/C verhouding op wegvakniveau al valide is, betekent een kritische of hoge waarde 
nog niet automatisch dat het verkeer veel hinder ondervindt. Er zijn in Nederland duizenden 
locaties met I/C verhoudingen tussen de 0,9 en 1,0. Op sommige locaties is sprake van stevig 
reistijdverlies maar op andere van maximaal één tot twee minuten vertraging op het drukste 
moment. Om die reden is de I/C verhouding dan ook een ongebruikelijke indicator voor nut 
en noodzaak. De indicator komt ook nergens voor in de relevante beleidskaders (GVVP, 
Nota Mobiliteit Gelderland, rijksbeleid). Zelfs voor snelwegen (waar de indicator I/C 
verhouding op zichzelf wel valide is) is het Rijk al lang geleden overgestapt naar een 



vertragingsfactor op basis van reistijd (NoMo trajectsnelheid en voertuigverliesuren). Het 
hanteren van een gebruikelijke en valide indicator voor gemeentelijke en provinciale wegen 
is noodzakelijk om te kunnen oordelen over doorstroming en bereikbaarheid. Voorbeeld van 
geschikte indicatoren zijn reistijd, vertragingstijd, voertuigverliesuren of verhouding tussen 
spitsreistijd en “vrije doorstroming”. Het werken met een goede indicator is essentieel om een 
juiste indruk te krijgen van de omvang van een probleem.  
 
Deze bezwaren tegen de indicator hebben consequenties voor de onderbouwing van het 
besluit omdat het aantal wegvakken met een hoge I/C verhouding beperkt is, evenals de 
overschrijding van de streefwaarde. Met andere woorden, een iets andere uitkomst leidt 
direct tot een andere conclusie. De handmatige correctie ten opzichte van de 
modeluitkomsten verergert dit probleem en zet feitelijk de hele kwantiatieve onderbouwing 
van de geactualiseerde nut- en noodzaak op losse schroeven.    
 
4.2 Met een goede indicator (bijvoorbeeld “extra reistijd”) was de conclusie anders geweest. 
Analyse van typische avondspitsreistijden in Google Traffic leert dat de vertragingen in de 
avondspits nu 1 tot 2 minuten bedragen op het volledige traject tussen N224 en Bennekom. 
Figuur 1 geeft een typisch verkeersbeeld voor de (maatgevende) avondspits. Er zijn 
inderdaad vertragingen maar de situatie is zeker niet problematisch. Ook in vergelijking met 
hoofdwegen in andere delen van Ede en plaatsen met een vergelijkbare omvang is de 
doorstroming op de wegen aan de oostkant van Ede niet problematisch te noemen. 
 

 
Figuur 1. Typische snelheden in een maatgevende avondspits (Bron: Google Maps) 
 
Om de vertraging in de toekomstige situatie te bepalen is een meer uitgebreide analyse 
nodig met een gecombineerde inzet van een statisch macroscopisch verkeersmodel voor 
het grote plaatje en een micro- of mesomodel om op de relevante punten de 
verkeersafwikkeling goed te kunnen bepalen. Die analyse kan dan voor de huidige situatie 
vergeleken worden met gemeten reistijd en daarna worden toegepast voor de toekomstige 
situatie.  
 
De gemeente Ede heeft hiervoor ook alle mogelijkheden. De gemeente beschikt over een 
methode om reistijden te meten (presentatie verkeerskundecongres november 2016). Het 
gebruikte verkeersmodel Ede is een AIMSUN model. Het pakket AIMSUN is bij uitstek geschikt 



om gemakkelijk macro-, meso- en micromodellering te combineren. Uit de mondelinge 
toelichting hebben wij ook begrepen dat zo’n aanpak ook is aangeboden/geadviseerd 
door de onderzoekers van Royal HaskoningDHV. Uit aanvullende informatie van de 
gemeente blijkt dat voor de verschillende varianten van de Parklaan wel micromodellering is 
toegepast (zie Bijlage), ook zijn hiervoor kruispuntberekeningen gemaakt die een goede 
indruk van de werkelijke verkeersafwikkeling geven. Kortom, alle middelen zijn aanwezig en 
deze hadden bij de actualisatie van nut & noodzaak gewoon ingezet moeten worden.  
 
De uitkomst van zo’n analyse voor een 0-situatie in een toekomstjaar met Veluwse Poort 
maar zonder Parklaan is op voorhand niet te bepalen. Onze verwachting is echter dat de 
vertragingen beperkt zullen blijven tot enkele minuten. De absolute toename van verkeer 
richting 2030 is immers redelijk beperkt en het verkeerssysteem van Ede biedt meerdere 
routes om die op te vangen. De uitgevoerde berekeningen met het verkeersmodel Ede voor 
varianten die slechter presteren, bevestigen de indruk dat in die situaties het verkeer zich 
verdeelt over het netwerk en de impact per route vrij gering is. Als uit de analyse toch 
specifieke knelpunten blijken die onacceptabel zijn, kan daar in een 0+ variant een lokale 
maatregel voor opgenomen worden. Kortom, wij vinden een reële verwachting dat met een 
valide indicator en rekenmethodiek ook voor 2030 de conclusie was geweest dat een 
grootschalige ingreep niet nodig is.  

3.3 Conclusie nut en noodzaak 
Onze conclusie is dat nut en noodzaak niet aangetoond zijn zoals dat verwacht mag 
worden. De huidige situatie is niet opvallend problematisch. De analyseresultaten 
onderbouwen niet de stellingname dat er wel forse problemen zijn. De toekomstige situatie is 
niet met valide indicatoren en bijbehorende instrumenten bekeken. De I/C waarden zijn 
bovendien handmatig bijgesteld en zonder die bijstelling vervalt het problematisch karakter 
van de betreffende wegvakken.  
 
Of de geschetste ontwikkelingen en groei tot het voorkeursalternatief nopen is niet vast te 
stellen zonder adequate analyse en ook niet waarschijnlijk. Daarbij, juist als het probleem pas 
in 2030 zichtbaar wordt, stelt dat eisen aan analyse, argumentatie en afweging. In de 
toekomstige situatie zal de vertraging naar onze verwachting niet meer dan enkele  minuten 
bedragen.  Met een goede 0+ variant kan die vertraging verder beperkt worden zonder de 
grootschalige ingreep van het voorkeursalternatief.  
 
Ook is er geen link gelegd tussen de probleemanalyse en kaderstellend beleid waaruit zou 
blijken dat de problematiek groter wordt dan beleidsmatig acceptabel of gewenst is. Er is 
niet bekeken of een 0+ variant of integrale benadering door toepassing van de Ladder van 
Verdaas1 – of een andere meer bescheiden ingreep ook voldoet. Er is geen afweging 
gemaakt – bijvoorbeeld in een (lichte) MKBA, tussen maatschappelijke opbrengsten en 
kosten. Stuk voor stuk zijn bovenstaande elementen gebruikelijk in een nut en noodzaak 
onderbouwing van Rijk, provincie of bij grotere gemeentelijke projecten.  
 
Voor ons is nut en noodzaak dan ook niet aangetoond.  

                                                        
1 De “ladder van Verdaas” is een gebruikelijk denkmodel om oplossingen te genereren, 
waarbij nieuwe infrastructuur de allerlaatste stap is: 

• ruimtelijke ordening; 
• prijsbeleid; 
• openbaar vervoer; 
• mobiliteitsmanagement; 
• benutting; 
• aanpassing aan de bestaande infrastructuur; 
• nieuwe infrastructuur. 

 



4. VARIANTEN EN EFFECTBEPALING: KEUZE VOORKEURSALTERNATIEF NIET GOED ONDERBOUWD 

4.1 Trechteringsproces in het bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan en de achterliggende MER-rapportage en Masterplan zijn een groot 
aantal varianten onderzocht. Zoals eerder toegelicht is er een behoorlijk zoekplaatje 
ontstaan naar de onderzochte varianten. Vanaf 2006 komen we tot de volgende 
reconstructie van varianten binnen de van toepassing zijnde documenten, zie figuur 2. 
 
Zeker in de MER-studie zijn deze varianten uitgebreid onderzocht waarbij de verkeerskundige 
argumentatie telkens beslissend blijkt in het afvallen van varianten. De keuze voor “robuuste 
doorstroming” weegt kennelijk zwaar in de belangenafweging. Wij willen ons in deze second 
opinion uiteraard niet mengen in die belangenafweging. Wel hebben we gekeken of alle 
relevante mogelijkheden meegenomen zijn en of de verkeerskundige conclusies over de 
varianten goed onderbouwd zijn. In vraagvorm gefomuleerd: is er voldoende breed 
getrechterd? Zijn de conclusies over wel of niet probleemoplossend, juist op basis van de 
analyses?  
 
Deze vragen beantwoorden we door een aantal specifieke varianten langs te lopen waar 
we opmerkingen bij hebben. In paragraaf 4.3 trekken we op basis daarvan een conclusie 
voor het trechteringsproces.   
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Figuur 2: Overzicht van relevante documenten met de daarin beschreven varianten 



4.2 Opmerkingen bij alternatieven 

4.2.1 Het ontbrekende 0+ alternatief 
In de startnotitie uit 2006 (pagina 34) wordt geschreven: “In het Masterplan is de 0+-variant 
niet concreet uitgewerkt. Deze variant houdt in: afwikkeling via het huidige, maar wel 
opgewaardeerde wegennet, in plaats van aanleg van een nieuwe Parklaan. In het MER 
wordt deze variant naast de vier ruimtelijke varianten voor de Parklaan bestudeerd. Duidelijk 
is daarbij wel dat inrichtingsaspecten, in de vorm van mitigerende maatregelen, nodig zullen 
zijn om deze variant te kunnen laten 'functioneren’.” 
Deze variant is echter nooit uitgewerkt en dus ook niet doorgerekend met het verkeersmodel. 
Paragraaf 1.2 van het bestemmingplan vermeldt: “Een optimalisatie van de bestaande 
infrastructuur biedt onvoldoende oplossingen. De belasting van de bestaande infrastructuur 
en haar directe omgeving zou hierbij blijven bestaan en de bestaande knelpunten zouden 
niet worden opgelost.” 
Ook deze stelling is niet uitgewerkt of onderbouwd. Onze conclusie is dus dat een 0+ in het 
geheel ontbreekt. Er bestaat wel een variant die wordt aangeduid als “ 0+ variant” in het 
bestemmingsplan. Hierin wordt ontwikkeling van Ede-oost gecombineerd met niets doen aan 
de infrastructuur. Dat is geen volwaardige 0+ zoals in de startnotitie beschreven “huidige 
maar wel opgewaardeerd wegennet”. 
Een echte  0+ is wel degelijk kansrijk. Zoals in hoofdstuk 2 toegelicht zijn de huidige 
doorstromingsknelpunten beperkt. De I/C verhoudingen uit Tabel 1 (Bijlage 14 
bestemmingsplan, Rapportage nut en noodzaak Parklaan, 2015) geven een groei tussen 
huidig en 2030 (inclusief alle ontwikkelingen) van 15% tot 20% per wegvak. Dat is 1,5% tot 2% 
groei per jaar. Op drie locaties ligt de I/C verhouding nabij de 1. Dat zal betekenen dat op 
kruispuntniveau aanpassingen gedaan moeten worden en wellicht kleine maatregelen 
nodig zijn om de drukste wegvakken beperkt te ontlasten. De bestaande vetraging op de 
Edeseweg in zuidelijke richting kan bijvoorbeeld sterk verminderd worden met een 
aanpassing van de kruising Vossenweg-Van Balverenweg met de Edeseweg in Bennekom 
(rotonde in de bebouwde kom, buiten het plangebied). De geconstateerde congestie op 
de Edeseweg in zuidelijke richting wordt namelijk in de eerste plaats veroorzaakt door 
stagnatie van het autoverkeer in de spits door overstekend fietsverkeer op deze rotonde.  
Als met al vinden wij de opgave zeker niet onoverkomelijk binnen de huidige infrastructuur en 
kennen vanuit onze praktijk genoeg voorbeelden waar dit soort gematigde 
doorstromingsproblemen met kruispuntaanpassingen binnen de bestaande infrastructuur 
succesvol opgelost zijn. Natuurlijk zijn er meer effecten bij een keuze voor een 0+, met name 
op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een 0+ lijkt echter zonder meer kansrijk en bovendien 
een noodzakelijk onderdeel van een goed trechteringsproces. De conclusies “een 
optimalisatie van de bestaande infrastructuur biedt onvoldoende oplossingen” is in ieder 
geval niet onderbouwd en naar onze mening ook inhoudelijk onjuist.  

4.2.2 Alternatief zonder noordelijke parklaan (variant 1 en 2) 
Op advies van de MER commissie is een situatie met alleen een zuidelijke parklaan 
onderzocht. Deze situatie valt om een aantal redenen af in de trechtering, waarbij de 
verkeerskundige effecten het belangrijkst zijn. Uit de eindconclusie van de aanvullende MER 
rapportage:  
“De voordelen van de noordelijke Parklaan hangen sterk samen met de toename van de 
verkeersintensiteiten als gevolg van de ontwikkeling van de kazerneterreinen. Deze 
ontwikkeling wordt de komende tien jaar, tijdens de looptijd van het nu voorziene 
bestemmingsplan voor de Parklaan, verwacht. Door het niet aanleggen van het noordelijke 
deel van de Parklaan is de bereikbaarheid voor het autoverkeer van het noordoostelijk deel 
van Ede in algemene zin minder en staat de verkeersveiligheid onder druk. Zonder 
noordelijke Parklaan is optimalisatie van de ontsluiting van de nieuwe woongebieden op de 
kazerneterreinen nodig om een betere verdeling van het verkeer te krijgen en hierdoor 
overbelasting van kruispunten te voorkomen. Het niet aanleggen van de noordelijke 
Parklaan leidt tot een verslechterde oversteekbaarheid (barrièrewerking) en ter plaatse van 
de bestaande wegenstructuur dienen oversteekvoorzieningen gerealiseerd te worden 



waarbij inpassing soms lastig is. Ook de aan de noordelijke Parklaan gekoppelde 
hoogwaardige fietsstructuur wordt niet gerealiseerd. De bestaande wegenstructuur biedt 
veelal onvoldoende ruimte om deze fietsstructuur te realiseren.”. 
 
Wij destilleren hieruit: 

• bereikbaarheid minder; 
• verkeersveiligheid staat onder druk; 
• optimalisatie ontsluiting nieuwe gebieden nodig; 
• verslechterde oversteekbaarheid en inpasbaarheid oversteekvoorzieningen; 
• hoogwaardige fietsstructuur niet gerealiseerd. 

 
Dat lijkt een forse lijst maar bij nadere beschouwing zijn de problemen vrij gering. In de 
achterliggende rapportage in 3.1.1. is te vinden dat juist op de I/C verhoudingen - die al sinds 
2006 als bepalende indicator worden gebruikt - het alternatief goed scoort. Dat de 
bereikbaarheid minder is, wordt gebaseerd op uitgevoerde kruispuntanalyses (3.1.2). Deze 
aanpak is op zich een flinke verbetering van de analysemethodiek. Waarom deze analyse 
echter “opeens” wordt toegepast en niet alsnog ook voor andere eerder onderzochte 
varianten wordt ingezet, blijft onduidelijk. Belangrijker is dat variant 2 van het alternatief ook 
op kruispuntniveau prima scoort. Alleen de kruising “Nieuwe Kazernelaan-Arnhemseweg” 
scoort een “nee” bij toekomstbestendigheid. In de toelichtende tekst blijkt dat dit probleem 
met het plaatsen van verkeerslichten op de N224 is op te lossen. Deze oplossing is niet 
uitegwerkt omdat verkeerslichten op de provinciale N224 ongewenst zouden zijn. Dat is 
onvoldoende argumentatie. Hoewel de provinciale voorkeursoplossing een rotonde is, is het 
plaatsen van verkeerslichten op wegen van de provincie Gelderland een gebruikelijke 
oplossing als de doorstroming dit vraagt. Kortom, uit de analyse blijkt juist dat variant 2 met 
een prima verkeersafwikkeling gerealiseerd kan worden. De conclusie dat de variant op 
bereikbaarheid slecht scoort is dus onjuist.  
 
De verkeersveiligheid en oversteekbaarheid volgen uit één en dezelfde analyse en zijn 
feitelijk dus hetzelfde criterium. Variant 2 scoort hier slechter dan het voorkeursalternatief. Het 
gaat om een nieuw criterium dat in eerdere analyses niet als doel naar voren gebracht is. 
Onduidelijk is waarom dit criterium geïntroduceerd wordt en onduidelijk is welke criteria 
gebruikt zijn om tot het oordeel “slecht”, “zeer slecht” of “goed” te komen in de beoordeling. 
Een koppeling met beleid (zoals het gemeentelijke GVVP) ontbreekt. In de tekst van 3.1.3 
worden een aantal zinvolle suggesties voor optimalisatie gedaan die de score wezenlijk 
kunnen veranderen. Deze zijn niet uitgewerkt maar vallen af “omdat grond van particulieren 
aangekocht moet worden”. Al met al onderbouwt de analyse volgens ons niet overtuigend 
dat het alternatief slecht scoort voor zowel voor verkeersveiligheid als oversteekbaarheid. 
Gelet op de huidige inrichting van de wegen, het huidige gebruik en voorspelde 
verkeersintensiteiten zijn wij van mening dat zowel het voorkeursalternatief als het alternatief 
zonder noordelijke Parklaan veilig uit te voeren zijn. Mogelijk met enkele mitigerende 
maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren. 
 
Tot slot wordt de nieuwe hoogwaardige fietsstructuur als criterium aangevoerd. Zonder 
toetskader, zonder uitwerking en zonder koppeling met beleidsdoelen. Ook als dit een 
beslissend criterium is, zien wij overigens niet in waarom zonder de komst van een noordelijke 
Parklaan, realisatie van een hoogwaardige fietsstructuur onmogelijk is. 
 
Al met al is onze conclusie dat variant 2 van het alternatief op basis van de analyses goed 
scoort op de het projectdoel bereikbaarheid. De overige effecten zijn zeer beperkt of – zoals 
blijkt uit de optimalisatievoorstellen in de analyse – gemakkelijk op te lossen. De negatieve 
eindconclusie wordt dan ook niet gedragen door de analyses. Dit alternatief had vanwege 
de beperktere impact en lagere kosten dan ook meer kans gemaakt in de belangenanalyse 
als de juiste verkeerskundige conclusie was getrokken.  



4.2.3 50 km/uur alternatief 
Een deel van de Parklaan wordt uitgevoerd als 80 km/uur. Door de GNMF is meermaals de 
suggestie gedaan een 50 km/uur variant te onderzoeken. Dit is niet gebeurd. In het kader 
van deze second opinion is de gemeente gevraagd om deze variant alsnog door te laten 
rekenen door RHDHV. Deze berekeningen zijn uitgevoerd (zie bijlagerapportage met door 
gemeente verstrekte gegegevens). Onderstaande tabel is door de gemeente verstrekt. 
Hierin zijn de resultaten op de zelfde wijze weergegeven als in de het bestemmingsplan en 
de achterliggende nut&noodzaak studie.  
 

 
Figuur 3. I/C factoren avondspits alternatieven Parklaan. 
 
De modeluitkomsten laten zien dat de I/C verhoudingen op de wegvakken tussen de 
voorkeursalternatief (vierde kolom van rechts) en een Parklaan met 50 km/uur (tweede 
kolom van rechts) vrijwel gelijk zijn. Ook bij een toetsing op extra reistijd zoals wij die 
voorstellen (zie hoofdstuk 2) zal een 50 km/uur variant vergelijkbaar scoren op doorstroming. 
Dit komt omdat de kruispunten maatgevend zijn voor de doorstroming en daar heeft de 
maximumsnelheid geen bepalende rol. 80 km/uur zal alleen tot een merkbaar kortere reistijd 
leiden bij langere afstanden tussen de kruisingen, waar in het geval van de Parklaan geen 
sprake van is. Gelet op de beperkte afstand en aanwezige kruisingen gaat dit om 10-20 
seconden. Kortom, verkeerskundig zien wij geen redenen om voor 80 km/uur in plaats van 50 
km/uur te kiezen. 50 km/uur heeft echter wel belangrijke voordelen. Het kan compacter 
ingepast worden door andere eisen aan boogstralen, bermen en obstakelafstanden en 
scoort ook beter op o.a. de onderdelen geluid, fijnstof en stikstof. Kortom, ons is onduidelijk 
waarom deze variant niet is meegenomen. Sterker, in de door de gemeente gehanteerde 
afwegingsmethodiek met bereikbaarheidsbaten uitgedrukt in I/C verhoudingen en afgezet 
tegen kosten, inpassing en milieueffecten, zou deze variant het voorkeursalternatief zijn 
geworden. 

4.2.4 Parklaan met 2 in plaats van 4 rijstroken 
In het bestemmingsplan in paragraaf 1.2 en bijlage 14 is de variant Plan met Veluwse Poort 
met Parklaan zonder 2x2 opgenomen. In deze variant wordt de Parklaan met 2 in plaats van 



4 rijstroken uitgevoerd. Reden om niet voor deze variant te kiezen is volgens het 
bestemmingsplan: “Bij de situatie met Parklaan 2030 zonder capaciteitsuitbreiding in 
vergelijking met de situatie met de Parklaan in 2030 is er veel kans op congestie op dit deel 
van Bennekomseweg en Edeseweg. De I/C verhoudingen voor deze wegvakken zijn 
wederom ruim boven de 0,8 en op de Edeseweg Noord zelfs boven de 1. Om een goede 
doorstroming te garanderen, is het uitbreiden van de capaciteit op de wegvakken (en 
kruispunten] van de Bennekomseweg en Edeseweg gewenst. “ 
 
In de meest recente berekeningen (zie figuur 3, derde kolom van rechts) constateren wij 
slechts één I/C waarde van 0,92. Voor al deze waarden geldt bovendien dat deze “met de 
hand” verlaagd zijn (zie paragraaf 3.2 onder argumentatie 4.1). Zonder die ingreep scoort de 
de Parklaan met 2 in plaats van 4 rijstroken op alle onderscheidende wegvakken ook onder 
de 0,8.   
 
Op dit punt zijn door de gemeente ook analyses op kruispuntniveau en met een micromodel 
verricht. Deze zijn op ons verzoek met ons gedeeld (zie bijlage). Deze tonen aan dat een 
variant met met 2x2 rijstroken een iets betere doorstroming heeft. Een variant met 2x1 
rijstroken voldoet echter ook prima, zelfs met de ganhateerde 2030 verkeersintensiteiten; er is 
dan mogelijk hooguit sprake van een lichte vertraging. Er is wel een situatie gecreëerd 
waarin de 2x2 niet meet voldoet, namelijk wanneer wordt uitgegaan van een situatie met 
nog 10% extra verkeer en door de 2x2 intensiteiten toe te passen. Deze situatie is uiteraard 
volledig theoretisch, bij een 2x1 weg horen ook 2x1 intensiteiten.  
 
Mochten er toch twijfels bestaan bij de toekomstige robuustheid van een 2x1 dan is nog een  
fasering mogelijk. Het deel van de Parklaan dat gepland is met 4 rijstroken betreft namelijk 
bestaande infrastructuur. Door deze initieel niet te verbreden worden kosten bespaard en 
blijft de omgeving gespaard. Wanneer richting 2030 (of later) de problematiek toch  groeit 
tot een onacceptabele situatie, kan dan alsnog verbreed worden. Daarbij speelt  een rol dat 
verkeersprognoses de afgelopen jaren telkens naar beneden bijgesteld zijn. Grote 
uitbreidingen met nieuwe wegen worden steeds minder toegepast. Een gefaseerde aanpak 
kan dus zeer verstandig blijken. 
 
Bovenstaande benadering past misschien niet goed bij de ambitie van Ede voor een 
“toekomstbestendige” ontsluiting. Toch vinden we dat bij een zorgvuldig proces een serieus 
onderzoek naar een smallere inpassing hoort. Dat deze variant in één alinea tekst met alleen 
verkeerskundige argumenten wordt weggeschreven, is niet terecht. De smallere variant 
voldoet verkeerskundig en is hooguit iets minder robuust. Vanwege de evidente voordelen 
op andere criteria verdient dat brede afweging met een goede vergelijking van de 
robuustheidswinst met kosten, inpassing en externe effecten. Bovendien kan eenvoudig 
gefaseerd worden 

4.2.5. Parklaan zonder aantakking Bennekom-Noord naar de A12 en vice versa 
Door de GNMF is ook een alternatief aangedragen om de Parklaan uit te voeren zonder 
verbinding Bennekom – A12. Omdat deze oplossing door gemeente Ede niet onderzocht is, 
hebben we deze in het kader van de second opinion bekeken. Het voorkeursalternatief 
geeft behalve Ede ook Bennekom een extra A12 aansluiting. Deze mogelijkheid is 
verkeerskundig niet nodig. Bennekom heeft via de Kierkamperweg en de van Balverenweg 
al twee aansluitingen richting A12. Bovendien heeft deze oplossing twee duidelijke nadelen: 

• De oplossing legt een fors beslag op de ruimte omdat de kruising ten noorden van de 
Edeseweg veel ruimte vraagt.   

• De druk op de Edeseweg zuid neemt toe. In de huidige situatie is het meest kritische 
punt de rotonde in Bennekom (aantakking Edese weg zuid in Bennekom). Deze valt 
net buiten het plangebied maar is in de huidige situatie de belangrijkste bron van (de 
beperkte) vertraging. Kortom, het voorkeursalternatief verergert onnodig het 
bestaande probleem dat buiten het plangebied ligt en niet wordt aangepakt. 



Daarom is door Royal HaskoningDHV op ons verzoek in het kader van deze second opinion 
een variant met Parklaan zonder aantakking Bennekom-Noord naar de A12 en vice versa 
doorgerekend (zie meer rechter kolom, figuur 3). Resultaat is een lagere belasting op de 
Edeseweg zuid terwijl op de andere wegvakken de scores vergelijkbaar zijn. Omdat het 
ruimtebeslag bij de nieuw te bouwen kruising veel geringer is in deze variant, zal deze beter 
scoren op inpassingsaspecten. De Hoekelumse Eng kan met deze oplossing grotendeels 
gespaard worden. 
 
Bovenstaande resultaten tonen aan dat dit alternatief zeker kansrijk is en het verdient om 
meegenomen te worden in de afweging.  

4.2.6 Niet onderzochte alternatieven 
Wij vinden het opvallend dat tussen 2004 en 2016 alleen randwegvarianten onderzocht zijn, 
terwijl het speelveld aanzienlijk breder is. Dat wijkt af van de gebruikelijke planpraktijk. Daarin 
worden breed alternatieven onderzocht en zowel benuttingsolossingen, vraagbeinvloeding 
en meerdere wezenlijk verschillende infra-oplossingen overwogen. Voor de 
doorstromingsproblematiek van Ede-oost zien wij  een aantal alternatieve denkrichtingen in 
plaats van een randweg-oost die zonder meer kansrijk zijn: 

• Stevig inzetten op de eerste stappen van de ladder van Verdaas. Opvallend aan de 
selected link analyse voor 2030 is dat ruim de helft van het verkeer op de Parklaan-
Zuid lokaal verkeer is tussen Ede en Bennekom. Met name goede 
fietsstimuleringsmaatregelen zijn op deze afstand effectief. 

• Opwaarderen hoofdas noord-zuid over Keesomstraat en N781  in combinatie met 
betere verdeling van verkeer en gericht opwaarderen oost-west relaties. De Parklaan 
komt voort uit de gedachte van een ruitvormige ontsluitingsstructuur. Er zijn echter 
ook alternatieve ontsluitingsstructuren, bijvoorbeeld met een hoofdas met inprikkers. 
Zo’n alternatief kan voor Ede aantrekkelijk zijn omdat hiermee ook 
doorstromingsknelpunten op andere locaties dan Ede-oost aangepakt worden. 
Daarmee kan voor hetzelfde geld mogelijk meer worden bereikt. 

• Opwaarderen van de N224 als hoofdverbinding van Ede met een betere aansluiting 
van het Edese wegennet op de N224 (waaronder de Keesomstraat en de 
ontsluitingswegen van de kazerneterreinen).  Ook hiermee worden waarschijnlijk meer 
knelpunten opgelost terwijl de ingreep beperkter is.  

 
Deze (en andere) kansrijke oplossingen zijn echter nooit in beeld gebracht en onderzocht.  

4.3 Conclusie alternatieven en effectbepaling 
We concluderen dat er goede alternatieven voor het voorkeursalternatief Parklaan zijn. Het 
alternatief zonder noordelijke Parklaan (variant 2) is door de gemeente onderzocht. Deze is 
afgevallen vanwege verkeerskundige argumenten. De conclusie dat deze variant niet 
voldoet wordt echter niet gedragen door de achterliggende onderzoeken. Sterker, deze 
onderzoeken geven feitelijk aan dat met kleine optimalisaties deze variant prima voldoet.  
 
Andere varianten – meerdere keren aagedragen door de GNMF – die het ruimtebeslag flink 
verminderen zijn niet of maar zeer summier onderzocht: de 50 km/uur variant, de variant met 
2 in plaats van 4 rijstroken en de variant zonder verbinding A12 – Bennekom. Deze varianten 
zijn op ons verzoek doorgerekend met het verkeersmodel Ede en blijken verkeerskundig 
prima te voldoen. Kortom, bij een goed trechteringsproces - waarin de door de GNMF 
aangedragen varianten volwaardig waren onderzocht - waren er varianten in beeld 
gekomen met voldoende oplossend vermogen en een veel kleiner ruimtebeslag.  
 
Ook buiten de onderzochte randwegvarianten zijn er wezelijke alternatieven denkbaar, 
bijvoorbeeld gebaseerd op de ladder van Verdaas of andere ontsluitingsconcepten. Het 
aanleggen van een nieuwe weg zonder dergelijke alternatieven te onderzoeken is volgens 
ons een vorm van blikvernauwing die niet past bij een zorgvuldig planproces. 



5. Slotbeschouwing 
De analyse hebben wij kritisch maar uitsluitend op basis van vakinhoudelijke argumenten 
uitgevoerd, met als referentie hetgeen gebruikelijk is in planprocessen voor nieuwe 
infrastructuur bij Rijk, provincie en gemeenten. We hebben ons nadrukkelijk niet willen 
mengen in de belangenafweging maar ons gericht op de argumentatie en onderbouwing 
binnen het thema verkeer en bereikbaarheid. Van de gemeente Ede en de adviseurs van 
Royal HaskoningDHV hebben we alle medewerking gekregen, in het inzichtelijk krijgen van 
de uitgevoerde analyse.  
 
Onze kritische punten richten zich ook niet op de manier waarop die analyses uitgevoerd zijn. 
Het verkeersmodel Ede is een prima verkeersmodel, gemaakt volgens de regels der kunst. In 
de doorrekeningen hebben wij geen fouten aangetroffen.  
 
Onze kritiek richt zich wel op de conclusies die uit de resultaten worden getrokken en op de 
keuze voor te onderzoeken varianten en de summiere, vaak gemakkelijk te weerleggen 
argumentatie, waarmee kansrijke varianten worden weggestreept. Ook bij de 
(geactuliseerde) nut en noodzaak argumentatie gaat het mis. Deze leunt volledig op I/C 
verhoudingen; een ongeschikte indicator voor wegen met gelijkvloerse kruisingen waarop 
bovendien en een arbitraire handmatige correctie is toegepast. De tools om het beter te 
doen zijn bij gemeente Ede en RHDHV aanwezig. Er is ook geadviseerd die te gebruiken 
maar dit is niet gebeurd. Er is geen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd. Er is 
niet naar mogelijkheden zonder nieuwe infrastructuur gekeken (bijvoorbeeld door de “ladder 
van Verdaas” te doorlopen.  
 
Het geheel roept voor ons onvermijdelijk het beeld op van een doelredenatie, die ingezet 
wordt om de vanuit het Masterplan bedachte randweg te realiseren. Ruimtelijk compactere 
varianten of mogelijkheden om problemen op te lossen zonder infrastructuur zijn niet 
bekeken of er zijn nieuwe criteria “bijgehaald” om varianten weg te kunnen schrijven. 
Argumenten als “daarvoor moet privégrond worden aangekocht” of “een verkeerslicht op 
de N224 is niet mogelijk” volstaan in het bestemmingsplan en achterliggende stukken om 
beslissende optimalisaties weg te schrijven en daarmee varianten met veel minder 
omgevingsimpact uit te sluiten. Wij zien in de gehele geschiedenis van dit plan geen enkele 
motivatie om te kijken of de (verwachte) doorstromingsproblemen ook anders opgelost 
kunnen worden dan met het voorkeursalternatief.  
 
Als adviseur en professional zijn wij zeker niet tegen nieuwe wegen als dat nodig is. We 
hebben de afgelopen jaren aan een groot aantal infraprojecten meegewerkt. Wel zien we 
dat er met een goede analyse vaak betere oplossingen zijn dan (alleen) een nieuwe weg. 
Dat geldt volgens ons zeker voor Ede-oost, waar de problematiek zeer hanteerbaar lijkt. Dat 
vraagt wel een open blik op probleem en oplossing zonder voor te sorteren op een nieuwe 
randweg. In andere gemeenten en bij hogere overheden is dat inmiddels een gebruikelijke 
benadering. De aanpak van bereikbaarheid is ook veranderd de afgelopen 10 jaar. Landelijk 
standaard voor het zoeken naar oplossingsrichtingen zijn nu de “5 i ‘s” van het minsterie van 
I&M: 1) inrichten, 2) in stand houden, 3 informeren, 4 innoveren, 5 infrastructuur. Infrastructuur 
is dus de laatste oplossing, als de andere mogelijkheden uigeput zijn. Bouwen voor 
verwachte problemen zonder dat de situatie nu acuut is, komt eigenlijk niet meer voor. De 
nieuwe benadering bestaat uit adaptieve programma’s waarin pas maatregelen 
gerealiseerd worden als die echt nodig blijken (bijvoorbeeld programma SmartWayZ van 
Noord-Brabant). Kortom, overheden zetten steeds meer in op benutting, smart mobility 
oplossingen en kleinschalige ingrepen. Ook regionaal (Eindhoven, Leiden, Woerden, 
Amersfoort) zijn “nieuwe infraprojecten” afgeblazen of aanzienlijk versoberd omdat anders 
gekeken wordt naar nut, noodzaak en wenselijkheid. Kortom, de huidige “stand ter techniek” 
is dat er zorgvuldig wordt geanalyseerd wat alternatieven zijn. Alleen als er forse en anders 
onoplosbare problemen zijn, wordt voor nieuwe infrastructuur gekozen. Een modelprognose 



voor 2030 met enkele hoge waarden is geen reden meer om voor nieuwe infrastructuur te 
kiezen. Ook in Ede is een brede heroverweging van alternatieven volgens ons op zijn plaats. 
Het leidt tot oplossingen die goedkoper en minder ingrijpend zijn en verkeerskundig ook 
prima voldoen.  


