
Nieuwsbrief  
Pakhuisweg

Voorwoord  

Het Pakhuisgebied is uniek gelegen tussen Ede en Veenendaal. In het gebied zijn veel fraaie cultuurhistorische 
gebouwen, bomen en plekken te zien. Mensen willen hier graag wonen, maar dat leidt soms ook tot uitdagingen. 
De nieuwe bebouwing in Ede en Veenendaal leidt tot steeds meer verkeer. Om te zorgen dat het prettig wonen en 
ondernemen blijft in het Pakhuisgebied, nemen we het gebied onder handen. Er komt nieuwe riolering, meer groen 
en we laten de historie van het gebied zien in een deel van de bestrating. We vergroten ook de verkeersveiligheid, we 
gaan sluipverkeer tegen en geven fietsers meer ruimte. Hiermee zorgen we er ook voor dat het Pakhuisviaduct goed 
bereikbaar en altijd open blijft. Ede en Veenendaal trekken hier samen met actieve bewoners en ondernemers uit het 
gebied samen in op. 

Peter de Pater
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Ede

Omdat het Pakhuisviaduct Ede en Veenendaal als het ware verbindt, zijn wij erg blij met deze samenwerking. In 2007 
werd er in overeenstemming met gemeente Veenendaal door de Edese gemeenteraad besloten dat het Pakhuisviaduct 
tijdens spitsuren dicht zou moeten, als er meer dan 1150 voertuigen per uur overheen zouden rijden.  
Als we geen maatregelen nemen, dan is dat binnenkort het geval. En afsluiten, dát willen we niet laten gebeuren. 
Daarom heb ik me samen met wethouder De Pater sterk gemaakt voor een om-en-om-regeling. Met deze om-en-
om-regeling verbetert de leefbaarheid voor de omgeving en de drukte op het viaduct neemt af. Het pakhuisviaduct 
kan dan gewoon open blijven. Daarnaast is het Pakhuisviaduct onderdeel van de snelfietsroute Ede – Veenendaal en 
als beste fietsstad van het land, wil Veenendaal graag dat inwoners snel, veilig en comfortabel in een groene omgeving 
kunnen fietsen. We hebben een goed plan bedacht en gaan dit hopelijk snel uitvoeren.

Engbert  Stroobosscher
wethouder Fysiek Domein gemeente Veenendaal
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Riolering

Wat gaat er gebeuren in het gebied?

De Pakhuisweg en een deel van de Maanderbuurtweg 
krijgt een nieuwe inrichting. We vervangen de riolering, 
de weg wordt opnieuw bestraat en er komt meer groen. 
Het gemotoriseerde verkeer over het viaduct gaat 
verlopen via een om-en-om regeling. Ten slotte richten 
we de weg zo in, dat fietsers snel, veilig en comfortabel 
over de Pakhuisweg/ Maanderbuurtweg kunnen fietsen. 
De weg is namelijk onderdeel van de doorfietsroute Ede-
Veenendaal. Op het inrichtingsplan in het midden van 
deze nieuwsbrief ziet u hoe het gebied eruit gaat zien. 

Groen en cultuurhistorie
Het Pakhuisgebied heeft een lange historie. In vroeger 
tijden lag hier een overslagpunt, er werden goederen 
overgeladen van het ene naar het andere voertuig. Deze 
geschiedenis laten we straks zien door de woorden ‘de 
overslag’ aan te leggen onderaan en viaduct. Daarnaast 
versterken we het groene karakter van het gebied, door 
extra groen aan te leggen. 

Onder de grond vervangen we de drukriolering door 
vrijverval riool*. Dit doen we om het drukrioolysteem 
te ontlasten. Het vrijverval riool gaat in de nieuwe 
situatie het afvalwater afvoeren. We zijn nog aan het 
onderzoeken of het technisch mogelijk is dit voor 
het gehele gebied te doen. Daarnaast komt er een 
hemelwaterriool, om regenwater af te voeren naar de 

bergingsvijver bij de A12. Op deze manier verminderen we 
de kans op wateroverlast in het gebied.  

*Bij vrijverval loopt het riool een beetje schuin, waardoor de zwaartekracht 
de afvoer regelt. Bij drukriolering loopt alles naar een minigemaal, dat 
door een pomp geleegd wordt als hij vol is. Voordeel van vrijverval is dat er 
geen mechanica aan te pas komt en die dus ook geen storing kan geven. 

Om-en-om regeling
Op het viaduct over de A12 komt een om-en-om 
regeling. Dit betekent dat er één rijstrook komt voor 
gemotoriseerd verkeer. Het verkeer uit beide richtingen 
rijdt om en om over deze rijstrook heen. Verkeerslichten 
regelen welke kant er aan de beurt is om te rijden. 
(Brom)fietsers kunnen doorrijden over het fietspad.  

Waarom een om-en-om regeling?
In 2007 besloot de Edese gemeenteraad dat er maximaal 
1.150 motorvoertuigen per uur over het Pakhuisviaduct 
mogen rijden. De hoeveelheid verkeer op het 
Pakhuisviaduct nam het afgelopen decennium gestaag toe. 
Zonder maatregelen rijden er over een aantal jaar meer dan 
1.150 auto’s per uur over het viaduct. Dat zou betekenen 
dat het viaduct tijdens de spits voor het gemotoriseerd 
verkeer moet worden afgesloten (behalve voor het OV en 
hulpdiensten).
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Leefbaarheid en verkeersveiligheid

Grotere hoeveelheden auto’s verslechteren de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de omgeving, 
vooral van de Pakhuisweg en Buurtlaan Oost in 
Veenendaal. Voordat de A12 werd verbreed en de oprit 
bij Veenendaal-oost was aangelegd, was het erg druk 
op deze route. Omwonenden klaagden hierover en er 
gebeurden ongelukken. Om vergelijkbare situaties in 
de toekomst te voorkomen stellen we de om-en-om 
regeling in. 

Met de om-en-om regeling komt er een rem op de 
doorstroom van het verkeer en ontmoedigen we 
sluipverkeer om over het viaduct te rijden. Op deze 
manier kan het viaduct open blijven, blijft de het gebied 
leefbaar en de weg verkeersveilig. Bovendien blijft 
bedrijventerrein BT A12 goed bereikbaar. 

Waarom stellen we de om-en-om regeling nu in? 
De grens van 1.150 motorvoertuigen per uur is nog niet 
bereikt. Waarom stellen we de om-en-om regeling dan 
nu al in en niet over een aantal jaar? Dat doen we omdat 
het gebied nu een andere inrichting krijgt en omdat de 
doorfietsroute Ede-Veenendaal over het Pakhuisviaduct 
loopt. Door de om-en-om regeling tegelijk met de 
fietsroute aan te leggen, voorkomen we dat we over een 
aantal jaar weer de weg open moeten breken.

Iets langer wachten 
Begin 2020 reden er tijdens de avondspits ongeveer 900 
motorvoertuigen per uur over het Pakhuisviaduct. Dat 
betekent dat u, als de om-en-om regeling is ingevoerd, 
ongeveer 70 seconden moet wachten voordat u over het 
viaduct kunt rijden. Als er meer auto’s over het viaduct 
rijden, wordt de wachttijd langer. In de tabel ziet u de 
gemiddelde wachttijd en lengte van de wachtrij per 
hoeveelheid auto’s per uur. Op de website kunt u een 
animatie zien van de om- en om regeling en de wachttijd.  

Auto’s per uur Gemiddelde wachtrijlengte (m) Gemiddelde wachttijd in seconden

Oost-West West-Oost Oost-West West-Oost

700 50 50 39 39

800 75 50 45 41

900 125 75 70 52

1000 250 125 135 72
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Ontwerp fietsroute Ede - Veenendaal
schaal 1:1000

Ontwerp Pakhuisweg
schaal 1:500

Het ontwerp van dit deel van de 
fietsroute is nog in schetsfase.
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Kan het fietspad niet smaller, zodat motorvoer- 
tuigen in beide richtingen kunnen blijven rijden?
Dat zou kunnen. We verwachten alleen dat we in de 
komende jaren dan de gestelde grens op het viaduct 
bereiken. Door de om-en-om regeling tegelijk met de 
fietsroute aan te leggen, voorkomen we dat we over een 
aantal jaar weer de weg open moeten breken.

Zorgt optrekkend verkeer voor meer geluid?
De auto’s wachten straks op de toerit naar het viaduct tot 
ze door kunnen rijden. Dit is boven de A12 en het geluid 
van de auto’s op de A12 is waarschijnlijk meer hoorbaar 
dan optrekkende auto’s.  De om-en-om regeling zorgt 
gemiddeld gezien ook voor een lagere snelheid van het 
verkeer, een lagere snelheid betekent minder geluid. 

Wat betekent de om-en-om regeling voor de bus?
Een bus is uitgerust met een korte afstand radio (KAR) 
waarmee het verkeerslicht voor de om- en om regeling 
op groen kan worden gezet. De bus kan dus gelijk 
doorrijden. 

Kunnen hulpdiensten er nog wel langs?
Hulpdiensten zijn veelal ook uitgerust met KAR om groen 
aan te vragen. Als het echt noodzakelijk is, kunnen zij 
uitwijken naar het fietspad.

Kunnen grote landbouwvoertuigen, na stilstand, 
wel de helling goed opkomen?
Ja. Voor voertuigen die aan de wetgeving voldoen is dit 
geen probleem.

Om - en om regeling: vragen en antwoorden

Wat hebben we gedaan met eerdere reacties?

Reactie op het ontwerp

In het midden van deze nieuwsbrief vindt u het 
definitieve inrichtingsontwerp voor de Pakhuisweg, 
Maanderbuurtweg en de fietsroute. Dit plan laat zien 
hoe het gebied er uit komt te zien. We hebben dit 
ontwerp zorgvuldig gemaakt en zoveel mogelijk rekening 
gehouden met eerdere reacties. Ziet u toch dingen 
die niet mogelijk zijn of heel moeilijk te realiseren? 
Bijvoorbeeld een lantaarnpaal die vlak voor een uitrit 
staat? Laat het ons dan weten. We nemen dit mee in de 
verdere uitwerking naar een technisch ontwerp.

Via de website www.ede.nl/pakhuisweg vindt u de 
informatie uit deze nieuwsbrief en het inrichtingsontwerp 
terug. Daar kunt u tot 7 juni via een online 

reactieformulier ook reageren op het ontwerp voor de 
Pakhuisweg en omgeving. 

Heeft u geen internet? Bel dan met Marlies Dekkers of 
Christian Evers van de gemeente Ede, via 14 0318. 

Verkeersbesluit om-en-om regeling
Er moet nog een verkeersbesluit genomen worden voor 
de om- en om regeling. Dit besluit publiceren we in het 
gemeentenieuws in Ede stad en op onze website  
www.ede.nl. U kunt na de publicatie reageren op het 
besluit. 

Op 16 juli 2019 presenteerden we de plannen tijdens een 
inloopavond. Veel bewoners en ondernemers hebben 
hier op gereageerd. 

In de brief van 28 oktober 2019 hebben de we een 
terugkoppeling gegeven over de verzamelde de reacties. 
Een aantal concrete punten stonden nog open:

Veiligheid kruispunt Kade - Pakhuisweg
Om de veiligheid van het kruispunt Kade-Pakhuisweg te 
verbeteren, gaan we technisch bekijken wat mogelijk is 

met middenbermen en fietsoversteken. We gaan in ieder 
geval het voetpad door laten lopen tot de Kade.

Oversteek Pakhuisweg
De oversteek naar de Pakhuisweg blijft zoals deze nu in 
het inrichtingsplan staat. Op dit moment is er niet genoeg 
ruimte voor een grotere voorsorteerplek. Dit heeft ermee 
te maken dat de grond die nodig is, geen eigendom is van 
de gemeente. We onderzoeken nog de mogelijkheid voor 
gronduitruil.
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Planning werkzaamheden

We verwachten dat we in de tweede helft van 2021 
kunnen starten met de werkzaamheden. We ervaren de 
invloed van het coronavirus op de bouwsector. Er zijn 
meer zieken en materiaal uit het buitenland kan niet 
altijd (op tijd) worden geleverd. Hoe dit er in 2021 uit ziet, 
weten we niet. 

Tegen de tijd dat de uitvoering start, informeren we u 
over de start en duur van de werkzaamheden en wat dit 
voor u betekent.
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