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Geachte heer/mevrouw, 

  

In december 2019 zijn wij gestart met de aanleg van de nieuwe Maanderdijk. Ook werken wij aan 

de aansluiting op de Dr. W. Dreeslaan (N781). De nieuwe Maanderdijk is een onderdeel van de 

Parklaan. De Parklaan is de nieuwe weg die de A12 straks verbindt met de N224. In deze brief 

informeren wij u over de werkzaamheden die komende tijd worden uitgevoerd en wat dat voor u 

betekent. 

 

Omleidingsroute autoverkeer 

Vanaf vrijdagmiddag 28 februari 2020 is het eerste deel van de nieuwe Maanderdijk open voor 

verkeer. De Dr. W. Dreeslaan blijft hierdoor bereikbaar via een tijdelijke toegangsweg. Deze route 

wordt met borden aangegeven. Op de plek van de huidige Maanderdijk werken we aan een nieuwe 

onderdoorgang richting de carpoolplek.  

 

Omleiding fietsverkeer 

Doordat de Nieuwe Maanderdijk vanaf 28 februari open is voor verkeer, vervalt de fietsroute via de 

huidige Maanderdijk. Fietsers kunnen vanaf 28 februari tot en met medio augustus niet meer via de 

Maanderdijk van het naar het viaduct Poortwachter fietsen. Om onveilige situaties tijdens de 

werkzaamheden te voorkomen, worden fietsers tussen Veenendaal en Bennekom omgeleid via de 

Harnsesteeg. Fietsers van en naar Ede kunnen gebruik maken van het Statepad. De 

omleidingsroute wordt aangegeven met borden. De omleidingsroute geeft geen extra reistijd, 

waardoor hinder beperkt is.  

 

Afsluiting carpoolplaats 

De carpoolplaats is tot november niet bereikbaar. Voor de carpoolplaats is een alternatieve locatie 

gevonden op P3 van VV Bennekom (Sportpark de Eikelhof). Deze locatie wordt met borden 

aangegeven en ligt aan de Achterstraat in Bennekom. Deze alternatieve locatie blijft tot medio 

november 2020 in gebruik.     
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Nieuwe ligging Maanderdijk (geel). Huidige Maanderdijk in blauw. 

 

De Parklaan 

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen opgeleverd 

worden op het Enka-terrein en de kazerneterreinen en het World Food Center in de toekomst nog 

wordt gebouwd. De Parklaan is bedoeld om toekomstige verkeersproblemen in deze omgeving te 

voorkomen en om dit deel van Ede goed bereikbaar te maken.  

 

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze 

ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige op-/afrit ‘omgeklapt’ worden. Waar het verkeer 

richting Arnhem nu met een bocht van 180 graden richting de Dreeslaan gaat, ligt de afslag na de 

omklapping wat eerder op de A12.  

 

Meer informatie en vragen 

Kijk voor meer informatie over de Parklaan op parklaan.ede.nl. Als er wijzigingen zijn in de 

planning, dan informeren wij u hierover. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur u dan een 

e-mail naar poortwachter@heijmans.nl.  

 

Wij doen ons uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen om uw 

begrip. Is er iets over het hoofd gezien of heeft u vragen, klachten of opmerkingen? Neem dan 

gerust contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wouter Palm        

Projectleider Heijmans        
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