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1.
Hoofdadvies stedenbouw, landschap, verkeer
Het hoofdoel van het project Beter Bereikbaar Wageningen luidt “het realiseren van een goede
bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van FoodValley te verbeteren en de potentie van Wageningen, met
in het bijzonder de Wageningen Campus - universiteit, research, bedrijven-, te benutten en te vergroten.”
In de MER zijn daarvoor wegvarianten onderzocht die ingrijpen in de regionale verkeersstructuur en
daarmee in de ruimtelijke hoofdstructuur van het gebied tussen Ede-Wageningen en Veenendaal. De
varianten hebben niet alleen impact op de kwaliteit van de directe leefomgeving maar zijn ook van invloed op
stedelijke en landschappelijk-natuurlijke waardes die op een hoger schaalniveau functioneren. Waardes
zoals de herkenbaarheid van onze kernen en het Binnenveld en de ecologische relaties met de Veluwe. De
effecten op deze hogere waardes zijn in deze MER onderbelicht. Met name in de samenvatting hebben
bereikbaarheidsaspecten als doorstroming de hoofdrol. Hoewel logisch in het licht van het MER, ontneemt
dit het zicht op de grotere opgaven en doelen die we als regio hebben.
Een goed vestigingsklimaat is niet alleen gebaat bij een goede bereikbaarheid maar gaat ook om een
aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met natuur en landschap als de onderscheidende kwaliteit van
deze regio (zie o.a. het onderzoek ‘Landschap als vestigingsvoorwaarde’ van West 8, van 2019 in opdracht
van de Gemeentes Ede, Wageningen en provincie Gelderland). Juist in deze tijd zijn daarom zuinig
ruimtegebruik, het zoveel mogelijk benutten van bestaande infrastructuur en het stimuleren van duurzame
mobiliteit basisvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze principes zijn onvoldoende meegenomen
waardoor het ‘alternatief bestaande route’ wellicht onnodig slecht scoort.
Vanuit ons gezamenlijke belang van een goed vestigingsklimaat adviseren wij daarom de uiteindelijke
afweging niet alleen op deze MER te baseren. Daarvoor is die op zichzelf wat ons betreft te beperkt,
ondanks de niet geringe omvang en grote zorgvuldigheid op deelaspecten.
2.

Specifieke reactie en vragen MER

Algemeen
Benutten bestaande infrastructuur
Ruimte wordt steeds schaarser en dat maakt het realiseren van nieuwe ontwikkelingen, met een bepaalde
ruimteclaim tot een steeds ingewikkelder proces. De mobiliteit is momenteel aan een transitie onderhevig,
waarbij steeds meer ingezet wordt op de drie V’s van duurzame mobiliteit: verminderen, veranderen en
verschonen. Door de Coronacrisis heeft het thuiswerken en -leren grote stappen gezet en dit zal voor een
deel een blijvend effect hebben op het aantal verplaatsingen. Van de verplaatsingen die plaatsvinden wordt
steeds meer aangestuurd op slimme mobiliteit, wat wil zeggen dat de auto niet langer meer vanzelfsprekend
is, maar onderdeel van een veel groter scala aan vervoersopties die door een efficiënte ketenmobiliteit goed
op elkaar zijn ingespeeld. Tenslotte wordt het ook een uitgangspunt dat alle vervoer emissievrij gaat
plaatsvinden.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd verdient het de aanbeveling om zoveel mogelijk de bestaande
auto-infrastructuur te benutten en te optimaliseren waar nodig en mogelijk, alvorens de aanleg van nieuwe
infrastructuur te gaan overwegen. Dit principe wordt onvoldoende meegewogen in het MER.
Compensatie
Bij de verdere uitwerking van het te kiezen alternatief, dient tevens voldoende aandacht te worden besteed
aan compensatie van de voor dit gebied geldende doelstellingen. Op gebied van ruimtelijke kwaliteit,
landschap en ecologie.
Specifiek
Duurzame mobiliteit: trends en regionaal beleid
• Niet inzichtelijk is in hoeverre trends en ontwikkelingen in het kader van duurzame mobiliteit e.d. zijn
meegenomen, en wat de mogelijke effecten daarvan kunnen zijn op de referentiesituatie 2030. Juist de
komende jaren kan er veel gaan veranderen in mobiliteitsopzicht zoals nieuwe reisvormen, reizen buiten
de spits, meer overstapmogelijkheden via transferia, verbetering fietsroutes e.d..
• De N781 maakt onderdeel uit van de KennisAs. Dit is een multimodale vervoersas (auto, bus en fiets)
tussen Ede en Wageningen, waarlangs de komende jaren veel ontwikkelingen gaan plaatsvinden die de
kenniseconomie van dit gebied versterken. Veel van de in het rapport genoemde groeicijfers hangen
direct samen met de ontwikkeling van deze KennisAs. In de recent vastgestelde Visie Bereikbaar
Gelderland wordt speciaal ingezet op de ontwikkeling van hubs aan de randen van stedelijke netwerken
om het overstappen van de auto op duurzamere mobiliteitsvormen te stimuleren. Vanuit het
investeringsprogramma FoodValley 2030 wordt een project opgestart om de mogelijkheden van een

dergelijke hub voor de KennisAs te onderzoeken. In de studie ‘Landschap als vestigingsvoorwaarde’ van
West 8 uit 2019 is een KennisAs-transferium als kansrijk benoemd.
Doorstroming
De Campusroute scoort qua doorstroming beter dan het alternatief bestaande route. Deze uitkomsten zijn
gebaseerd op het toepassen van een traditioneel verkeersmodel, waarbij ook in acht is genomen dat een
extra verschuiving van autostromen plaatsvindt van het historische lint door de kern van Bennekom naar de
huidige N781, als deze route wordt afgewaardeerd naar 30km per uur en ingericht wordt als hoofdfietsroute.
Het model houdt echter geen rekening met effecten, die allerlei maatregelen kunnen hebben op de keuze
van het vervoermiddel. In de komende jaren zetten zowel Wageningen als Ede samen met de provincie
sterk in op het uitbouwen van de snelle fietsroute tussen Ede en Wageningen. Bovendien wordt de Rijnlijn
ontwikkeld als snel en hoogfrequent HOV-product op dezelfde verbinding. Voor wat langere termijn wordt
ingezet op de ontwikkeling van mobiliteitshubs die comfortabel overstappen tussen modaliteiten op
vervoerknooppunten aanbieden, alsmede het versterken van een regionale fietsroute door het Binnenveld.
Deze ontwikkelingen hebben als doel om duurzame mobiliteit te stimuleren en volwaardige alternatieven te
bieden voor de auto. Ook is te verwachten dat de vlucht die het thuiswerken onlangs heeft genomen (voor
een deel) structureel blijft.
Dit alles is van invloed op de uiteindelijke hoeveelheid autoverkeer die gebruik maakt van de N781. Door de
combinatie van het functioneren van deze multimodale corridor en de inzet op duurzame mobiliteit is het
denkbaar, dat de volgens het traditionele verkeersmodel verwachte auto-intensiteit in de werkelijkheid lager
uitvalt. Daarmee zou de score op “doorstroming” in de varianten uitgebreider moeten worden gewaardeerd
dan alleen met behulp van een verkeersmodel.
Fietsverkeer
• Volgens het rapport voldoen de oversteekoplossingen voor de fiets in alle varianten van de
Campusroute. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het oversteken van een nieuwe
gebiedsontsluitingsweg betekent, dat fietsers met een nieuwe oversteekbarrière worden geconfronteerd,
die er nu nog niet is. Hierbij doelen we op de fietsverbindingen tussen de Campus en Veenendaal/EdeWest, die via Binnenveld lopen. Die verbindingen zijn op dit moment nog verkeersluw, zonder oversteek
van drukke doorgaande wegen. Regio Foodvalley heeft afgelopen voorjaar een onderzoek laten
uitvoeren naar de verbetering van de fietsroutes door het Binnenveld. Uitkomst is dat deze verbinding
potentie heeft en versterkt dient te worden. In het investeringsprogramma Agrofood 2030 is via de
provincie budget aangevraagd om deze routes verder uit te werken. We gaan er vanuit dat toekomstige
fietsverbindingen hier ook veilig worden ingepast.
• De (bestaande) fietsoversteekplaatsen op de N781 in het alternatief bestaande route zijn voor
verbetering vatbaar. Deze variant heeft bijvoorbeeld geen ontvlochten oplossingen meegenomen, met
ongelijkvloerse fietsoplossingen. Deze zouden de oversteekbaarheid op de bestaande route verbeteren
en de beoordeling in positieve zin beïnvloeden. Zelfs als gekozen wordt voor één van de varianten van
de Campusroute, verdient het gezien de aantallen motorvoertuigen en fietsers in kader van veiligheid en
doorstroming de aanbeveling om deze kruispunten te ontvlechten.
Effecten bestaande en toekomstige ontwikkelingen.
• Omdat er haaks op de verbinding voor verkeer (noord-zuid) een gewenste (noodzakelijke) ecologische
verbinding (oost-west) zit, is het interessant te weten wat het effect hierop is met een ‘extra’ noord-zuid
verbinding. En zou zich dit moeten vertalen in een soort toekomstbestendige variant waarin dit aspect is
meegenomen. Dit is voor Ede van belang omdat een deel van de natuurontwikkeling Binnenveld en de
relatie die deze nodig heeft met de Veluwe op ons grondgebied ligt. Advies ecologie hierin belangrijk
• Tevens is dit van belang voor de gewenste stedelijke geleding in de toekomst.
• Infrastructuur volgt niet alleen de verstedelijking, maar ook vice versa kan dit het geval zijn. Een nieuw
campusroute vergroot de kans op verdere verstedelijking rond die route, waarbij vanuit functioneel
oogpunt een alzijdige ontsluiting meer voor de hand ligt. Overigens is het vanuit ruimtelijk oogpunt vanuit ons perspectief - niet per sé gewenst dat een nieuwe campusroute ook een verstedelijkingsslag
met zich meebrengt.
Conclusie
Vooral van belang voor Ede:
• Een goede en kwalitatieve stedelijke geleding (tussen Bennekom en Wageningen). Behoud eigen
identiteit.
• Behoud/versterken verbinding (landschappelijk ecologisch tussen Het Binnenveld en de Veluwe).
• Zorgvuldige inpassing van het gedeelte waar de eventuele route langs het ‘open’ Binnenveld gaat.
• Optimale fietsverbindingen voor de fiets (denk aan ongelijkvloerse kruisingen op kritieke plaatsen).
• Invulling geven aan Kennis-As en de gemaakte afspraken daarbinnen.

Een deel van deze reactie heeft - in meer of mindere mate - betrekking op de verdere uitwerking van het te
kiezen alternatief. Vanuit de gemeente Ede bestaat een voorkeur voor het gebruik van de bestaande route,
mits deze (verkeerskundig/landschappelijk) ook toekomstbestendig in te richten is. Van groot belang is dat
de definitieve keuze niet slechts wordt genomen op basis van de resultaten van het MER, maar tevens met
een bredere blik op de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

