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Ten geleide
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provincies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.
In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplanindeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.
Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.
In de reqiobeschriivinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.
In de gemeentebeschrijvinq, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatiegedeelte, te weten het inventarisatierapport.
Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.
Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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Met betrekking tot het gebruik
volgende te worden opgemerkt.

van

de MlP-eindprodukten

dient

het

Bij schrijven d.d. 21 september 1989 - nr. WZ89.59395 - WZ/CE404 is de
provincie Gelderland accoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst,
zoals opgesteld van rijkswege bij schrijven d.d. 11 augustus 1989, nr. U172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
in Gelderland.
In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindprodukten geregeld. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 8. Gebruik eindprodukten
1.
De Provincie is evenals de Rijksdienst ook nadat de eindprodukten
als bedoeld in artikel 1, leden a t/m e (*) zijn opgeleverd
gerechtigd deze eindprodukten, geheel of gedeeltelijk voor eigen
gebruik aan te wenden, te vermenigvuldigen of te publiceren, dan
wel, al dan niet tegen financiële vergoeding, voor gebruik aan
derden beschikbaar te stellen.
2.
De Provincie maakt met derden die zij bij de uitvoering van het
Project betrekt zodanige afspraken, dat hen niet de bevoegdheid
toekomt, bv. door een beroep op hun toebehorende auteursrechten,
in het in het eerste lid omschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk te beletten of te belemmeren.
3.
De Rijksdienst en de Provincie bevorderen de totstandkoming van
openbare publicaties over jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog."

Wij verzoeken u bij het gebruik van de eindprodukten de geraadpleegde
bron(nen) te vermelden.
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1.

INLEIDING
De gemeente Ede bevindt zich in het inventarisatiegebied Veluwe en
heeft een oppervlakte van 32.090 hectare. De gemeente Ede bestaat uit
de hoofdkern Ede, alsmede uit de kernen Bennekom, Ederveen, Harskamp,
Lunteren, otterlo en Wekerom (zie afbeelding 1 ) .
In 1960 heeft een grenswijziging plaatsgevonden met de gemeente
Veenendaal, als gevolg waarvan het inwonertal van de gemeente Ede met
zo'n 6.000 personen verminderde.
Het Valleikanaal valt samen met de zuidwestgrens van de gemeente Ede.
In het westelijke verlengstuk hiervan ligt de Slaperdijk. Een deel van
de noordwestgrens valt samen met de Barneveldsche Beek en de Kleine
Valksche Beek. De gemeente Ede grenst aan de gemeenten Barneveld,
Apeldoorn, Arnhem, Renkum, Wageningen, alsmede de Utrechtse gemeenten
Renswoude, Veenendaal en Rhenen.
De gemeente Ede is in de periode 1850-1940 een overwegend agrarische
gemeente gebleven, ondanks de vestiging in 1919 van het grootste
industriële bedrijf in Gelderland, de ENKA (kunstzijdefabriek).
Daarnaast vervulde Ede handelsfuncties voor de Veluwe en was het
toerisme van belang.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Ede 93.395 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Ede

(kadastrale gemeente Veenendaal in 1867)
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Afbeelding la
Gemeente Ede (kadastrale gemeente Otterlo in 1869)
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Afbeelding lb
Gemeente Ede (kadastrale gemeente Lunteren in 1867)
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Afbeelding lc
Gemeente Ede (kadastrale gemeente Bennekom in 1867)
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2.

BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd zijn brede ijslobben in zuidelijke richting
doorgedrongen. Aan het eind van deze tijd werd de Gelderse Vallei
gevormd, nadat het ijs was gesmolten en aan weerszijden van het
voormalig gletscherdal de Utrechtse Heuvelrug en de heuvels van de
Veluwe oprezen. De heuvels van de Veluwe bestonden uit een stuwwal,
die liep van Meulunteren, Lunteren en Ede naar Wageningen, alsmede een
stuwwal van Meulunteren naar Oud-Reemst. Na afsmelding van het ijs
(150.000 - 100.000 v. Chr.) vulde het gletscherdal zich met materiaal
afkomstig van de beide stuwwallen. Ongeveer 100.000 v. Chr. vulde het
bekken zich met zgn. Eemklei die werd afgezet als gevolg van het stijgen
van de zeespiegel. Deze Eemklei is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de Gelderse Vallei (ondoorlaatbare
laag).
Tijdens de daaropvolgende koude periode (Weichselien) van ca. 70.000 ca. 10.000 v. Chr. daalde de zeespiegel opnieuw. In het Laat-Weichselien
werden de dekzandruggen afgezet (westenwind). Hoog dekzandgebied
ontstond langs de westzijde van de stuwwal van Meulunteren tot
Wageningen. Als gevolg van de west-oost georiënteerde dekzandruggen
stagneerde de waterafvoer naar het noorden.
Tussen 12.000 en 10.000 v. Chr. heerste er wederom een koude'periode
en ontstonden dekzandduinen (paraboolduinen) (zie afbeelding 2 ) . Het
betreft een smalle strook tussen Lunteren en Ede, een gebiedje ten
zuidwesten van Ede en het gebied rond Meulunteren, Wekerom en ten oosten
van de stuwwal Meulunteren - Oud-Reemst. Nadien steeg de temperatuur en
vormden zich uitgestrekte venen in de Gelderse Vallei. De Rijn die vanaf
de Saale-ijstijd in westelijke richting was omgebogen kreeg tijdens het
Holoceen (vanaf 12.000 v. Chr.) een meanderend verloop. Als gevolg van
de betrekkelijk lage ligging van de vallei ten opzichte van de Rijn, was
de waterafvoerende rol van deze rivier beperkt.

-
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Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Ede

HARSKAMP-^
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stuwwal met grove zanden
II I | I spoelzandwaaier met grind en dekzand op stuwwalhelling
[;•;;] ruggen in dekzandgebied
I

I stuifzandduinen
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de stuwwal,
de stuwwalhelling, het dekzandgebied en de stuifzandduinen. Het
stuifzandgebied in het oosten van de gemeente fungeert deels als
militair oefenterrein en behoort deels toe aan het Nationaal Park De
Hoge Veluwe. Na 1850 is de uitbreiding van het stuifzandareaal een halt
toegeroepen door grootscheepse bebossing. Het zijn vooral grootgrondbezitters geweest die de voormalige gemeenschapsgronden (zand- en
heidegronden) hebben bebost. In 1826 was nog zo'n 20.000 hectare binnen
de gemeentegrenzen onontgonnen. Ongeveer de helft daarvan maakte deel
uit van de gemeenschapsgronden. De laatste marken zijn pas rond 1910
verdeeld. Het areaal onontgonnen gebied besloeg toen ruim 12.000
hectare. Een groot deel van de gemeente Ede is in particulier bezit.
Vanaf 1909 kocht de familie Kröller-Muller zo'n 6.500 hectare aan tussen
Deelen en Harskamp. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, dat daarvan deel
uitmaakte, is ruim 5.700 hectare groot. In particulier bezit zijn voorts
onder meer het landgoed Planken Wambuis (2.000 ha.), Deelerwoud, het
Wekeromse Zand en het Edese Bos. Tezamen met het Nationaal Park zo'n
10.000 hectare; de Ginkelse Heide, de Eder Heide en het Harskampse Zand
zijn militair oefenterrein.
Langs de stuwwal tussen Bennekom en Meulunteren, alsook op kleinere,
vlakkere terreingedeelten nabij de nederzettingen in de stuwwal- en
stuifduingordel
(Lunteren-Ede)
zijn
escomplexen
ontstaan.
Het
akkerareaal besloeg in 1925 zo'n 5.000 hectare, waarop grotendeels
rogge, en in mindere mate ook haver (in plaats van boekweit) en
aardappelen geteeld werden. Tussen 1850 en 1925 is het akkerareaal met
ruim 2.000 hectare toegenomen. Inmiddels is het akkerareaal gedecimeerd
en hebben de akkers plaats gemaakt voor verstedelijkt gebied en voor
grasland. Met name het van oudsher drassige, lager gelegen dekzandgebied
bestaat uit grasland. Het areaal in ontginning genomen grond is in dit
gebied gerelateerd aan de afwatering. Zo is bijvoorbeeld het Ederveen
in ontginning genomen na de aanleg van de Bisschop Davidsgrift
(omstreeks 1473).
In het stuwwal- en stuifzandgebied vindt de afwatering hoofdzakelijk
ondergronds plaats. In de voormalige heidevelden zijn op plaatsen met
stagnerende waterafvoer vennen ontstaan. Een deel van het grondwater
stroomt in oostelijke richting af en komt aldaar soms via sprengen aan
de oppervlakte. Een belangrijk deel van het grondwater stroomt via
onder andere de Lunterensche Beek en de Werfbeek af in de Gelderse
Vallei. Zoals eerder vermeld, stroomt het water vanuit de vallei in
noordelijke richting, onder meer via de Lunterensche Beek/Eem. Een
uitgebreid stelsel van een meest strookvormige kavelslotenstelsel mondt
uiteindelijk uit in het Valleikanaal (1949), de Lunterensche Beek en de
Barneveldsche Beek. In de nabijheid van essen en nederzettingen, alsook
op de stuwwallen is meer sprake van een blokvormig verkavelingspatroon.
Een groot aantal nederzettingen in de gemeente Ede is ontstaan op de
tamelijk abrupte overgang van stuwwal naar vallei, op een hoogteligging
van zo'n 20 m. boven N.A.P. (zie afbeelding 3 ) . Van de brinkdorpen
Bennekom, Hal, Neder-Hoekelum, Hoekelum en Ede zijn in feite alleen
Bennekom, Ede en Hoekelum uitgegroeid tot esnederzettingen. In de vallei
liggen Laat middeleeuwse veen- en poldernederzettingen, zoals De Kraats
en Ederveen, alsook hoevenederzettingen als Nergena. De dekzandstrook
tussen Walderveen en Harskamp heeft een grilliger reliëf. Op de
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zandkoppen zijn kleine nederzettingen ontstaan. Otterlo en Oud- en Nieuw
Reemst zijn ontstaan in betrekkelijk vlakke beekdalen waar water, al dan
niet via putten, aan de grond onttrokken kon worden. Lunteren heeft een
van oorsprong lineaire structuur langs de es. Ede, Lunteren, Otterlo,
Harskamp, Wekerom, Oud-Reemst, Bennekom, Manen en Doesburg vormden de
centrale plaatsen van de marken. De buurten van Doesburg en Manen zijn
omstreeks 1910 opgeheven.
Afbeelding 3
Globale hoogtekaart gemeente Ede
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3.

INFRASTRUCTUUR
De Laat middeleeuwse handelsroutes hebben het westelijk veengebied
gemeden. De verbinding met het westen liep tot 1830 over de weg van
Amersfoort via De Glind (gemeente Barneveld) en Lunteren naar Ede. In
1830 werd de weg van Zeist over Renswoude en Scherpenzeel naar Ede de
doorgaande route, nadat deze in dat jaar verhard werd. De verbinding met
Wageningen liep via Bennekom, waar de Diedenweg (vanaf het Lexkesveer)
en de Grindweg samenkwamen. In het laaggelegen dekzandgebied was in het
systematisch opgezette wegenpatroon de fasegewijze ontginning te
herkennen. Dit in tegenstelling tot de gradiënt, alwaar een zekere
samenhang te constateren is tussen kavelvorm, reliëf en wegen. Van de
oude brinken is alleen bij Hal de oude nederzettingsstructuur nog
enigszins herkenbaar.
Al in 1845 kwam de spoorlijn Amsterdam-Arnhem tot stand, met een station
gebouwd te Ede-Wageningen (1877). In 1907 volgde de opening van de
lokaalspoorweg Ede-Nijkerk, welke in 1937 voor reizigersverkeer gesloten
werd op het traject Barneveld-Nijkerk. Tussen 1882 en 1937 heeft de
locaalspoorweg Ede-Wageningen bestaan. Deze dienst werd wat betreft
personenvervoer in 1937 vervangen door een busdienst (WEBO). Eind jaren
'60 werd ook het goederenvervoer op deze lijn gestaakt en werden de
rails opgebroken. Reeds in 1924 heeft de ENKA een eigen busonderneming
(E.V.A.) opgericht, ten behoeve van het vervoer van personeel uit de
omgeving. Vanaf 1931 heeft de G.T.M., na 1934 G.T.W., busdiensten van
Ede naar Arnhem en Veenendaal onderhouden.
In 1905 werd
water werden
watertoren in
voorzien door

het gas- en waterleidingbedrijf Ede opgericht. Gas en
o.m. aan Lunteren geleverd. In 1906 werd te Ede een
gebruik genomen. Vanaf 1922 werd Ede van electriciteit
de P.G.E.M.
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Afbeelding 4
Belangrijkste wegen gemeente Ede omstreeks 1930
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4.

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1.

Algemeen
Na de Romeinse Tijd zijn nederzettingen ontstaan op de gradiënt. Van
daaruit konden akkers aangelegd worden en het vee naar het dekzandgebied
en de stuwwal geleid worden. Soms vormde de afnemende beschikbaarheid
van water aanleiding tot het verplaatsen van oude hoeven en nederzettingen naar andere locaties, zoals bij Harskamp en Reemst. In de Late
middeleeuwen werden de woeste gronden onder landsheerlijk bestuur
geplaatst. De Gelderse Vallei, gelegen tussen de Gelderse en Utrechtse
stuwwallen was dunbevolkt. Het gebied werd door de Bisschop van Utrecht
als zijn domein beschouwd, ofschoon hij het in achterleen had van de
Hertog van Gelre. Dit twistpunt heeft bijgedragen tot de bouw van
versterkte boerderijen ter weerszijde van de vallei en het niet ter hand
nemen van de gebrekkige afwateringssituatie in de vallei. In de 17e eeuw
legde Utrecht de Slaperdijk aan, gelegen op de grens met de gemeente
Amerongen, ter kering van het Gelderse water. Later volgden de
Grebbelinie (na 1740) en de Groeperkade.

4.2.

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800-1850
In het begin van de 19e eeuw was de gemeente Ede samengesteld uit een
aantal voormalige markegebieden. De bevolking richtte zich vrijwel
uitsluitend op de produktie van primaire produkten, waaronder wol. In
het voormalig Gelderse Veenendaal stonden zo'n 30 wolkammerijen, waarin
tezamen ongeveer 100 personen werkten. Onder meer bij De Laar hebben
landarbeiders woeste grond in ontginning genomen. Het gemeentebestuur
zag zich in hoge mate geconfronteerd met het verschijnsel van 'absentee
ownership': grootgrondbezitters die niet in de gemeente woonachtig
waren. Pogingen om de Gelderse Vallei van een betere afwatering te
voorzien zijn in eerste instantie gestrand op de geringe medewerking van
deze grondeigenaren.
Periode 1850-1900
Na opening van de spoorlijn Amsterdam-Arnhem groeide Ede uit tot een
van
de belangrijkste
gemeenten
op de westelijke Veluwe. De
handelsfunctie ten behoeve van de Veluwe nam sterk in betekenis toe,
onder meer vanwege de eiermarkt (1853) . Ook de reeds bestaande contacten
met Wageningen/Betuwe werden intensiever, onder andere na de verharding
van de grindweg naar Wageningen en de opening van de lokaalspoorlijn.
In eerste instantie bleef de industrialisatie beperkt tot een
dennewolfabriek te Bennekom, welke reeds na enkele jaren sloot. Bennekom
heeft ook een kleine inktfabriek gekend. De bevolking bleef grotendeels
in de landbouw werkzaam. Nieuwe ontginningen in de vallei versterkten
het agrarisch karakter van de gemeente Ede. De centrale betekenis van
het dorp Ede binnen de gemeente nam toe als gevolg van winkelvestiging,
drukkerij/kranten, de samenkomst van spoorlijnen en de zuivelfabriek.
Periode 1900-1940
In 1899 en 1906 zijn domeinengronden bij Harskamp en Ede ingericht tot
militair oefenterrein. De marken zijn dan bijna alle verdeeld, doch het
grootgrondbezit nam vanaf die tijd grote vormen aan. Vanaf 1909 heeft
de familie Kröller-Müller zo'n 6.500 hectare verworven, dat nadien werd
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bebost. Er werd een jachthuis op gebouwd. Tevens een museum en een
hertenpark. Nog voor het terrein Nationaal Park werd (1935) groeide het
uit tot een trekpleister voor natuur- en cultuurliefhebbers. Mede
vanwege de aanleg van infrastructurele voorzieningen bloeide het horecaen het toeristenwezen in de omgeving sterk op.
De industrialisatie bleef tot 1919 beperkt. In 1908 werd melding gemaakt
van een ijzergieterij te Ede, waarin zo'n 40 personen werkten. Van groot
belang evenwel is de vestiging van de ENKA kunstzijdefabriek in 1919.
Als gunstige vestigingsfactoren werden genoemd de lage lonen (groot
overschot landarbeiders) en de nabijheid van een spoorwegstation. De
Edese vestiging groeide samen met de vestiging te Arnhem uit tot de
grootste industriële werkgever in Gelderland. In 1925 telde het bedrijf
2.000 werknemers, in 1929 reeds 5.400 werknemers. Na grootscheepse
rationalisatie telde het bedrijf in 1934 nog 1.800 werknemers. Het
personeel werd (met bussen) uit de nabije omgeving aangevoerd.
De vestiging van de kunstzijdefabriek heeft de ontwikkeling van het
inwonertal sterk beïnvloed. De verviervoudiging van het bevolkingsaantal
heeft een exponentieel karakter (zie afbeelding 5 ) . Tussen 1921 en
1929, de eerste 'ENKA-jaren', kende de gemeente Ede een vestigingsoverschot van ruim 3.250 personen. De gevolgen op velerlei gebied zijn
vergelijkbaar met die in Apeldoorn o.a.
Afbeelding 5
Bevolkingsontwikkeling gemeente Ede 1850-1940
(indexcijfers, waarbij 1850, 8.894 inwoners = 100)
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4.3

Stedebouwkundiae structuur
De ruimtelijke structuur in de gemeente Ede hangt sterk samen met de
bodemstructuur.
Oostelijk de beboste stuwwal met de smeltwatervlakte en het beekdal
van de Renkumse beek.
De dekzandzone met de kernen. Dit nederzettingspatroon is meer
herkenbaar in de zone Bennekom-Lunteren dan bij Wekerom-OtterloHarskamp.
De dekzandvlakte met oost-west lopende zandruggen en dalvormige laagten,
waarin beken stromen; de hogere delen worden bewoond.
Het laaggelegen veengebied met lintvormige ontginningsnederzettingen.
Behalve de kernen Ede, Lunteren, Bennekom, Wekerom, Otterlo, Harskamp
en Ederveen, komen er nog een aantal buurtschappen voor: Nergena, De
Kraats, Nederwoud, Doesburg, Meulunteren, De Valk en De Driesprong.
Ede
De ontwikkeling van de kern Ede heeft tot 1850 voornamelijk op
agrarische basis plaatsgevonden.
De bevolking vestigde zich op de overgang van hoge naar lage gronden.
Vanhieruit kon men zowel de bouwlanden, de graslanden als het bos en de
heide bereiken. Deze vier vormen van bodemgebruik waren essentieel voor
het toenmalige landbouwsysteem. De nederzettingen, ook die van Ede,
werden gekenmerkt door een spinstructuur, doordat behalve de wegen
evenwijdig aan de stuwwalhelling, ook de oost-west wegen naar de heide
en de graslanden van belang waren. Het centrum van Ede was een brink;
De Maanderweg, Molen- en Amsterdamseweg vormden de basis van de Edese
structuur.
Na 1850 ontwikkelde Ede zich verder rond twee polen: het oorspronkelijke
centrum en het stationsgebied. Tussen die twee centra was de
'projectontwikkelaar' L. Tulp zeer actief op het gebied van villabouw.
De Stationsweg is nog steeds een weerspiegeling van deze villabebouwing
in Ede.
Met de komst van de ENKA kwam in de zuidoosthoek een groot fabriekscomplex tot ontwikkeling. ENKA-woningen werden rond 1920 in het gebied
aan de Poortlaan gebouwd. Ook van belang is dat Ede in 1906 garnizoensplaats was geworden. Tussen de oude kern en het station werden
de Infanteriekazerne en de Artilleriekazerne gebouwd.
De woningbouw vond lintvormig langs de bestaande wegen plaats, vaarbij
het oude centrum steeds meer winkelfunctie kreeg.
Aan de westzijde van De Maardenweg werd op basis van een eenvoudige
rechthoekig stedebouwkundig patroon, een wijkje door een woningbouwvereniging gebouwd.
Eind jaren '30 werd de Amsterdamseweg omgeleid rond de kern (noordelijke
rondweg).
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Belangrijkste wegen Ede omstreeks 1930
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Bennekom
Rond 1850 bezat Bennekom eveneens een spinvormige structuur waarbij de
noord-zuid verbinding, bestaande uit de Edeseweg en Bovenweg, de
belangrijkste was.
Na 1850 kreeg Bennekom een vrij compacte verdichting met voornamelijk
woningbouw langs de Molenstraat, de Veenderweg, de Bakkerstraat,
Schoolstraat, Groenestraat en Heelsumseweg.
Vrijstaande woningen en villabebouwing overheersten in Bennekom.
Bennekom omstreeks 1930

Bennekom omstreeks 1985
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Lunteren
Evenals de andere kernen bezat Lunteren een spinachtige structuur rond
1850. In die tijd waren de Dorpsstraat en Achterstraat de belangrijkste bebouwde wegen. Na 1850 verdichtte de bebouwing zich langs
bovengenoemde wegen en werden woningen gebouwd langs de Boslaan,
Hillegondalaan
en
aan de
Stationsstraat, de
Spoorstraat, dé
Oranjestraat, Valkseweg en Molenparkweg.
Lunteren omstreeks 1930

Oranjestraat^

Lunteren omstreeks 1985

Boslaan
Hillegondalaan
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Wekerom
Het huidige Wekerom is ontstaan als gevolg van de oprichting van de
landbouwcoöperatie (circa 1920). Het oude Wekerom ligt ten 'zuiden
hiervan.
In wezen heeft verdichting van bebouwing plaatsgevonden rond de
graanmaalderij,
hoek
Lage
Valkseweg
- Edeseweg
en rond de
boerderijcluster nabij de Grote Valksebeek.
De tussenliggende zone is in de loop der tijd opgevuld, waarbij in het
tussengebied een nieuwe centrumlokatie (Dorpsplein) is ontstaan.
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Marskamp
Deze kern kan worden getypeerd als een lintdorp. Het dorp is gegroeid
als gevolg van de aanwezigheid van een grootschalig militair complex
aan de zuidzijde van de kern en als gevolg van agrarische bedrijfsontwikkelingen langs de Dorpsstraat.
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Otterlo
De kern Otterlo is in feite beperkt tot een lintvormig bebouwde straat.
De kleine kern is ontstaan rond een middeleeuwswe kerk. De meeste
vooroorlogse bebouwing ligt langs de Dorpsstraat en de oost-west lopende
verbindingsweg Ede - Otterlo - Hoenderloo -Apeldoorn. Deze weg is na de
afsluiting van de Hoge Veluwe naar het noorden verlegd. Van minder
belang is de noord-zuid verbinding. De huidige weg naar Arnhem is ook
pas na de afsluiting van de Hoge Veluwe tot stand gekomen. Langs de weg
naar het nabij gelegen Harskamp is hoogstens sprake van licht
geconcentreerde bebouwing.
Het dorp heeft tegenwoordig voornamelijk een toeristische functie. De
ligging nabij de ingang van het Nationaal Park De Hooge Veluwe is
daarbij van belang.
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Ederveen
Ederveen is een veenontginningsdorp met lintstructuur.
Hoofdstraat is een mengvorm van functies ontstaan.
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Verspreide bebouwing
Zoals in het begin van het hoofdstuk al is gesteld, bepaalt de
bodemstructuur voor een belangrijk deel de ontwikkeling van de
ruimtelijke structuur.
In het westen van de gemeente ligt het veenontginningslandschap met
Ederveen. Het landschapsbeeld wordt vooral bepaald door een recht
wegenpatroon. De bebouwing staat geconcentreerd in linten langs de
belangrijkste wegen of verspreid langs een groot aantal streekwegen.
Het veenontginningsgebied sluit in oostelijke richting aan op de natte
heide en broekontginningsgebieden.
Ten noorden van Ede ligt rond de Veluwse stuwwal een gebied dat
gekarakteriseerd wordt door vanaf de Veluwe afkomstige rechte wegen.
De vrij hoge bebouwingsdichtheid in dit gebied is verspreid gesitueerd
langs de wegen.
Ten westen van Ede ligt de dekzandrug met het kampachtige gebied Manen.
Het gebied rond de Kraats wordt gekenmerkt door loodrecht op de
dekzandrug lopende wegen. Langs de middelste weg is de bebouwing in
een dicht lint gerangschikt. Langs de andere wegen is de bebouwing meer
verspreid.
De zone die daarop aansluit is de essenzone met o.a. de oude .es van
Harskamp en de essenzone van Meulunteren tot Ede. De bebouwing is
voornamelijk geconcentreerd langs de laag gelegen randen.
Meer oostelijk op de stuwwal ligt het bosgebied. Dit gebied is voor
een groot deel in gebruik als militair oefenterrein, bebouwing komt
weinig voor. Aparte vermelding verdienen de bossen rond het Otterlose
Zand, met daarin het Kröller-Müllermuseum en het karakteristieke
jachthuis St. Hubertus met de parkachtige aanleg eromheen.
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4.4.

Ontwikkelingen na 1940
De kernen in de gemeente Ede, met name Ede, zijn de laatste decennia
zeer sterk gegroeid als gevolg van industrialisatie en bevolkingsgroei.
De historisch bepaalde begrenzingen zijn verdwenen en als zodanig niet
meer herkenbaar.
De ontwikkeling van snelwegen ten zuiden en ten westen van de kern Ede
vormen de nieuwe grenzen voor het stedelijk gebied.
In het buitengebied is 4500 ha. in gebruik als militair oefenterrein
(Edese en Ginkelse heide). De militaire functie in Ede bestaat thans
uit drie kazernes, het infanterie-schietkamp en vliegveld Deelen.

4.5. Karakteristiek geïnventariseerde bebouwing
Algemeen
De gemeente Ede behoort zowel naar oppervlakte als naar inwonertal tot
de grootsten van ons land. De gemeente beschikt over uitgestrekte
natuurgebieden van nationaal belang.
Verspreid over het grondgebied liggen acht kernen, waarvan de
hoofdplaats Ede veruit het belangrijkste en het grootst is.
De kernen van Bennekom en Lunteren zijn uitgegroeid tot volwaardige
dorpen. Kleinere kerkdorpen zijn Otterlo, Harskamp, Wekerom en Ederveen.
Concentraties van bebouwing bevinden zich verder bij het 'station
Veenendaal-de Klomp.
Van het oorspronkelijke Gelders Veenendaal is na de annexatie alleen
de buurtschap Benedeneind bij Ede gebleven.
Wonen
Ede
Het centrum bevindt zich rond de oude hervormde kerk.
De belangrijkste as is de noord-zuid verbinding. Vanaf de Amsterdamseweg tot aan het station. De oost-west as wordt gevormd door de (Oude)Arnhemseweg en de Amsterdamseweg. Langs deze wegen staat de voornaamste
villabebouwing, voornamelijk daterend van rond de eeuwwisseling en
daarna.
Van minder belang zijn de uitvalswegen naar het zuidwesten, de
Molenstraat, de Veenderweg en de (Verlengde) Maanderweg. Hierlangs
staan lange rijen typerende jaren dertig woningen.
Algemene ontwikkeling
Vanuit het centrum van Ede werd eerst vooral langs de genoemde
uitvalswegen gebouwd. De terreinen daartussen werden pas in de loop
van deze eeuw bebouwd, zonder duidelijke structuur en met een ruime
verkaveling. Het gevolg is een erg onoverzichtelijke bebouwing, vooral
ten westen van de spoorlijn Ede - Lunteren.
Ruimtelijke elementen
De belangrijkste ruimtelijke elementen bevinden zich ten oosten van de
bebouwde kom in de vorm van grote natuurgebieden. Alleen de Paasberg
vertoont een geaccidenteerd landelijk element in het centrum van de
bebouwde kom.
Bijzondere bebouwing
De bebouwing valt te onderscheiden in karakteristieke dorpsbebouwing,
daterend uit de vorige eeuw, villa's vanaf het eind van de 19e eeuw en
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interbellum woningen. Echter van bijzondere bebouwing is vrijwel nergens
sprake.
Een karakteristieke villarij met identieke verkaveling wordt gevormd
door de Stationsweg en enkele zijstraten. De Enkawijk ten zuiden van de
spoorlijn valt op door de ruime binnenterreinen.
Landgoederen
De gemeente Ede telt tal van grote landgoederen; in feite is het
oostelijke deel van de gemeente één aaneengesloten natuurgebied. Daar
liggen om het Nationaal Park De Hooge Veluwe: het Edese Bos, het
Roekelse Bos, de Valouwe, het Wekeromse Zand, het Mosselse Zand, Planken
Wambuis, het Deelerwoud, de Ginkelse Heide, de Sijsselt, en Hoekelumse
Bos.
De nadruk ligt met name op de woeste gronden, bestaande uit arme bossen
(dennen en loofhout) en stuifzanden, waarvan maar een klein gedeelte in
cultuur gebracht is. De meeste gronden werden in het begin van deze eeuw
verworven als jachtgebied. Dat verklaart ook het gebrek aan imposante
bebouwing. Met uitzondering van het bijzonder imposante jachthuis Sint
Hubertus (ontworpen vanaf 1914, gebouwd vanaf 1916 door H.P. Berlage en
afronding van het gebouw in 1920 door H. van de Velde) is er op de Hoge
Veluwe geen waardevolle bebouwing verrezen.
Van ouder datum zijn de landgoederen Hoekelum en Kernhem, d£e beide
zijn gegroeid rond een bescheiden kasteel.
Volkswoningbouw
De meest opvallende wijk is gebouwd voor Enka-werknemers ten zuiden
van de spoorlijn Ede-Utrecht. Ter weerszijde van de Poortstraat bevindt
zich een relatief zeer ruim verkaveld gebied met enkele karakteristieke
pleintjes. Een latere uitbreiding naar het westen is van minder belang.
Een tweede - minder opvallend wijkje - ligt ten noorden van de verlengde
Maanderweg.
Werken
Handelsfunctie
De ligging aan of in de nabijheid van belangrijke handelswegen heeft
vóór de Tweede Wereldoorlog niet geleid tot belangrijke handelsactiviteiten. Pas na de Tweede Wereldoorlog is deze ontwikkeling goed
op gang gekomen.
Molens
In de bebouwde kom van Ede bevinden zich twee molens, De Keetmolen bij
het station en het complex aan de Molenstraat nabij het centrum. Verder
bevinden zich nog molens in de buurtschap Doesburg, in Lunteren, bij
Harskamp, en in de buurtschap Walderveen.
Winkelpanden
Veel karakteristieke winkelpanden kent Ede niet meer, de meeste zijn
ten prooi gevallen aan ingrijpende verbouwingen.
Bennekom heeft relatief beter bewaard gebleven winkelpanden.
Industrie
Ede telde voor de Tweede Wereldoorlog één grote en belangrijke
industrie, de ENKA, ten zuiden van de spoorlijn Ede-Arnhem.
Het grote kazerneachtige complex verrees omstreeks 1921. De voornaamste
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Arbeiders werden, en worden nog steeds uit de wijde omtrek aangetrokken.
Ten behoeve van de arbeiders verrees eveneens ten zuiden van de
spoorlijn een ruim opgezette arbeiderswijk, (tussen Blokkenweg, Kerkweg
en Parkweg). Later volgde een uitbreiding aan de westzijde.
Boerderijen
De meeste boerderijen zijn in oorsprong van het Saksische type
met een geheel of gedeeltelijk rieten dak. In de meeste gevallen is de
hoofdvorm nog duidelijk aanwezig. Verbouwingen in de vorm van erkers
of aanbouwen aan de zijgevel, verandering van de raamverdeling komen
veelvuldig voor.
Van karakteristieke erven of erfbeplanting is nergens meer sprake.
Aan de westzijde van de gemeente bevindt zich een grote concentratie
van minder karakteristieke boerderijen, waarvan veel uit de periode
1850 -1940. Erfbebouwing in de vorm van houten schuren en bakhuisjes
komt veelvuldig voor.
In het gebied ten westen van Bennekom bevindt zich een aantal versterkte
boerderijen. Deze boerderijen dateren echter van ver voor 1850.
Een aparte categorie wordt gevormd door de vele schaapskooien met hun
karakteristieke verschijningsvorm (afgesnoten hoeken, deels gepotdekselde wanden, rieten dak met dakspiegel). De meeste staan.in de
buurt van boerderijen, sommige staan solitair in het land o'f op de
heide. Op de Ginkelse Heide zijn er twee nog voorzien van kudde met
herder en hond.
Infrastructuur
Waterwegen van belang voor de scheepvaart komen in de gemeente Ede niet
voor.
Over het grondgebied van de gemeente liepen van oudsher twee belangrijke
verbindingswegen. De oost-west verbinding van Arnhem over Ede naar
Amsterdam die nog steeds gedeeltelijk Amsterdamseweg heet. Daarnaast de
noord-zuid lopende weg van Arnhem naar Amersfoort. Van minder belang
was de weg over de Veluwe: Ede-Otterlo-Hoenderloo-Apeldoorn.
Van lokaal belang was de weg Ede-Bennekom-Wageningen.
Tijdens de oorlog werd door de Duitsers de vierbaans snelweg uit de
richting Utrecht tussen Ede en Bennekom doorgeleid over delen van het
landgoed Hoekelum en ten noorden langs Arnhem in de richting Duitsland.
Deze weg kreeg in 1944 de bijnaam 'het Hazepad'.
Spoorwegnet
Vanuit Amsterdam werd in 1845 de Rijnspoorweg via Utrecht naar Arnhem
aangelegd. Het 'eilandstation' Ede-Wageningen dat een eind buiten het
centrum van Ede lag, is enige jaren geleden afgebroken en vervangen door
een nieuw station. Aan dezelfde lijn ligt op de grens met de provincie
Utrecht de halte Veenendaal-De Klomp. Het eerste deel van de naam geeft
aan dat deze stopplaats ook van belang was voor de plaats Veenendaal.
Het station is van na de Tweede Wereldoorlog.
Pas omstreeks 1907 werd het 'kippenlijntje' Ede-Lunteren-BarneveldNijkerk aangelegd dat met een bochtig tracé direct ten westen van de
bebouwde kom van Ede loopt en ten oosten van Lunteren. Zowel het station
Ede-centrum als Lunteren zijn vervangen door abri's, doch de oorspronkelijke gebouwen hebben een nieuwe functie gekregen als museum, resp.
galerie. De overige halteplaatsen zijn niet meer herkenbaar aanwezig.
Dat geldt ook voor de opgeheven lokaalspoorlijn van het station Ede-
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Wageningen via Bennekom naar Wageningen.
Over de gemeente verspreid bevindt zich nog een groot aantal karakteristieke electriciteitshuisjes van de Provinciale Gelderse Electriciteits
Maatschappij.
Maatschappelijke voorzieningen
In en om Ede bevinden zich talrijke gebouwen, behorende bij instellingen op kerkelijke grondslag. De gebouwen zijn soms verbouwde villa's:
de meeste dateren uit het interbellum en zijn architectonisch minder
karakteristiek. Een uitzondering vormt het vakbondscentrum
'de
Scheeleberg' bij Lunteren.
De gemeente vormt een belangrijke toeristische trekpleister: vooral in
en om Lunteren en in Otterlo bevinden zich talrijke hotels en pensions.
Daarnaast is er een groot aantal campings.
Scholen
Over de gemeente verspreid bevinden zich talloze scholen die van
oorsprong van voor de Tweede Wereldoorlog dateren. De meeste zijn
inmiddels vergroot en/of verbouwd. Hier en daar is nog een karakteristieke schoolmeesterswoning aanwezig (o.a. in De Valk en de Klomp).
Begraafplaats
In de gemeente zijn geen bijzondere begraafplaatsen aangetroffen.
Vermeldenswaard is alleen het grafmonument voor Maria Moens op de
Paasberg.
Kerken
De middeleeuwse Hervormde kerk in het centrum van Ede vormt het
middelpunt van de bebouwing. Langs de uitvalswegen zijn diverse grotere
en kleinere kerken van verschillende gezindten verrezen.
Aan de Amsterdamseweg staat ook nog een karakteristiek kerkgebouw.
Bennekom, Lunteren en Otterlo hebben een middeleeuwse kerk. Van de kerk
in Bennekom dateert een gedeelte van na 1850.
Postkantoor
Het karakteristieke voormalige postkantoor aan de Arnhemseweg is ondanks
functieverlies nog duidelijk herkenbaar. Ook in Bennekom is het
voormalige postkantoor aan de Dorpsstraat nog gaaf bewaard gebleven.
Kazernes
Ede is een belangrijk militair centrum. Ten oosten van de bebouwing
van Ede bevonden zich oorspronkelijk vier kazernes, die thans zijn
samengevoegd tot twee grote aaneengesloten complexen. Bij het station
staan de grote kazernegebouwen Maurits en Friso uit 1906. Hierin waren
alle militaire voorzieningen verenigd, variërend van woningen voor
inwonende beroepsmilitairen met hun gezinnen tot overdekte excercitieplaatsen. Een ander complex telt enkele grote gebouwen in Chaletstijl.
Daarbij hoort ook de als apotheek gebouwde M.G.D. De Elias Beekmankazerne en de Ede Westkazerne dateren van vlak voor de Tweede
Wereldoorlog. Aan de oostzijde grenzen deze kazernes aan de Ginkelse
Heide die als oefenterrein gebruikt wordt. Een groot oefenterrein ligt
bij de Harskamp. Ten zuid-oosten van de nederzetting Harskamp bevinden
zich de grotendeels houten militaire gebouwen. Buiten het terrein staan
een bioscoop en officiersmess in dezelfde stijl. Van de vliegbasis
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Deelen, die voor het grootste gedeelte op grondgebied van de gemeente
Arnhem ligt, valt het noordelijkste complex 'De Kop van Deelen' onder
Ede.
Een opvallend wijkje wordt gevormd door de militaire woningen aan de
Klinkerbergerweg en Artilleriestraat. Aan de Berkenlaan staat een rij
militaire woningen met meer stedelijk uiterlijk.
Buitengebied
Het buitengebied van de gemeente Ede strekt zich uit van de weg Arnhem
- Apeldoorn in het oosten tot de provinciegrens met Utrecht in het
westen. De oostelijke helft van de gemeente (ruwweg ten oosten van de
lijn Bennekom-Ede-Lunteren, ten zuiden van de lijn Lunteren-WekeromOtterlo en weer ten oosten van de lijn Otterlo-Harskamp) bestaat uit
vrijwel aaneengesloten natuurgebieden waaronder het Nationaal Park De
Hooge Veluwe, het Deelerwoud, het Edese en Roekelse Bos, de Planken
Wambuis, de Ginkelse Heide, het Bennekomse Bos, Hoekelum, 't Sijsselt,
Kernhem, De Valouwe, het Wekeromse Zand en de Harskamp. Deze terreinen
zijn vele honderden hectares groot. Een aantal is particulier bezit. Een
deel is eigendom van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Gelders
Landschap of de gemeente Ede. De Ginkelse Heide en de Harskamp zijn in
gebruik bij Defensie. Tussen deze gebieden lopen enkele door.gaande
verharde wegen. In de gebieden zelf is nauwelijks van bebouwing'sprake.
De meeste zandwegen zijn voor het verkeer afgesloten.
Aparte vermelding verdient het Lunterse Buurtbos. Dit op particulier
initiatief aangelegde bos is altijd openbaar toegankelijk geweest. De
paden vertonen een bladstructuur. Dit is het duidelijkst op een
gedetaileerde kaart te zien. Op het hoogste punt is een koepel gebouwd
die gedurig verhoogd werd (tot de huidige 20 m.)
De westzijde van de gemeente bestaat uit een relatief dicht verkaveld
landbouwgebied. Zowel de percelen als de boerderijen zijn klein van
omvang; de arme zandgrond is daar debet aan.
De boerderijen liggen regelmatig verspreid langs het
onduidelijke,
ingewikkelde wegennet dat nog voor een groot gedeelte uit zandwegen
bestaat. Hier en daar is sprake van een concentratie van enkele
boerderijen.
Ede
Binnen de bebouwde kom van Ede is het gebied rond de Paasberg van
landschappelijke waarde. Aan de noordzijde grenst het landgoed Kernhem
direct aan de bebouwing. Zowel het huis en de overige bebouwing als
het lanenstelsel zijn ondanks wegenaanleg nog duidelijk aanwezig.
Bennekom
De kern van Bennekom is kleiner dan Ede maar de structuur is vergelijkbaar. Een aantal radiale wegen die bij elkaar komen bij een middeleewse
kerk. De noord-zuid as is dominant.
De nieuwe weg naar Ede is vergelijkbaar met de Stationsstraat in Ede.
Aan de oostzijde is sprake van villa-ontwikkeling aan de rand van het
bos. Aan de zuidzijde is de kern gegroeid tot aan de gemeentegrens.
Enkele grote villa's bevinden zich aan de Heelsumseweg.
Lunteren
Ook deze kern vertoont overeenkomsten met Ede en Bennekom.
met een overheersende noord-zuid as, de Dorpsstraat. Hieraan bevindt
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zich de belangrijkste bebouwing. Een gebied met villa's bevindt zich
ten oosten hiervan, ter weerszijde van de spoorlijn en uitlopend op
het Lunterse buurtbos.
Wekerom
Ten zuidwesten van het kruispunt van de weg Ede-Harskamp en OtterloBarneveld is voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog de bebouwing van
Wekerom tot stand gekomen. Slechts enkele huizen zijn van oorsprong
ouder.
De Harskamp
De bebouwing in De Harskamp is voor een groot deel van voor de oorlog
en behalve enkele panden in orginele staat niet bijzonder waardevol.
Ten zuiden van de Edeseweg staan enkele kleine villa's rond de boerderij
'de Harscamp', gebouwd in 1909 in opdracht van de familie KröllerMüller door Berlage. Aan de zuidrand bevindt zich een verbouwd
molencomplex.
Hoog Baarlo
De verspreide bebouwing ten oosten van het Nationaal Park De Hooge
Veluwe is een landelijke voortzetting van de tot de gemeente Apeldoorn
horende kern Hoenderloo. Het ligt als het ware ingeklemd tussen De
landgoederen De Hooge Veluwe en het Deelerwoud.
Deelen
Deze buurtschap wordt sinds de Tweede Wereldoorlog beheerst door de
daar in opdracht van de Duitse bezetter gebouwde militaire nederzetting
de 'Kop van Deelen'.
De Valk
De verspreide bebouwing van de buurtschap De Valk, bestaat uit
boerderijen langs de weg Wekerom - Barneveld en de zijweg naar Lunteren.
Dat het om een buurtschap gaat wordt slechts aangeduid door een hoge
silo, een grote kerk en een school, alledrie van na de Tweede
Wereldoorlog. Slechts de schoolmeesterswoning heeft architectuurhistorische waarde.
Meulunteren
De buurtschap Meulunteren bestaat uit een lichte concentratie van
bebouwing langs de weg van Lunteren naar Wekerom. Slechts een enkele
villa (Dennendrie?) en de op het landgoed Leperkoen gebouwde kindervakantiehuis is hier het noemen waard. De op de kruising met de
Hessenweg gelegen uitspanning 'het Hek' is in de huidige vorm niet meer
van voor de Tweede Wereldoorlog.
Ten zuiden van Meulunteren bevindt zich het geografisch middelpunt van
Nederland aangeduid met een grote zwerfkei.
Ederveen
Deze nederzetting bestaat vrijwel alleen uit lintbebouwing langs de
Hoofdweg. Een opvallend ruimtelijk element wordt gevormd door het huis
Bruinhorst aan de Lunterse Kade.
Direct ten westen van Ederveen bevindt zich de grens met de provincie
Utrecht. Hier ligt de Grebbelinie, een kaarsrechte dijk met bomen
beplant en op enkele plaatsen versterkt met schansen (aan den Daatselaar
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en het fort aan de Buursteeg).
Deze duidelijke visuele grens
Utrechts grondgebied.

bevindt

zich echter

voornamelijk

op

De Klomp
Deze nederzetting bestaat alleen uit lintbebouwing die doorsneden wordt
door de spoorlijn Arnhem-Utrecht. De snelweg Arnhem-Utrecht vormt thans
de grens met het in Utrecht gelegen Veenendaal.
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Ede
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Typologie uitbreidingen gemeente Ede 1850-1940

Lunteren

Bennekom
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4.6

Typologie uitbreidingen gemeente Ede 1850-1940

Toelichting bij kaart 1
Type aanduiding

Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Niet-stedelijk ingerichte gebieden
Algemeen
.

- functie gemengd of wonen
- niet-planmatig of planmatige ontwikkelingen
- - vaak eenvoudig of op prestedelijke structuur geent stratennet
- regelmatige voortuinen
- weinig aaneengesloten bebouwing
- bebouwing vnl. niet-complexmatig

Tuinwijkachtige ontwikkelingen
- functie: wonen
- planmatige ontwikkelingen
- stratennet soms met bijzondere patroon- of vormenkenmerken
- groene straten, voortuinen
- vnl. halfopen blokken of
strokenbouw
- bebouwing complexmatig
Gebieden zonder woonfunctie
Industriegebieden - functie: industrie/bedrijvigheid/handel/verkeer (b.v.
spoorwegemplacement, vliegveld)
- inrichting en bebouwing vaak
in samenhang met specifieke
locatie en/of specifieke
functies (b.v. haventerreinen,
kolenmijn/waterleidingbedrij f)
Groene gebieden
- functie: openluchtrecreatie (b.v. parken en sport'.'.'.'.'.'. terreinen), begraafplaatsen
etc.
- vnl. onbebouwde terreinen
- inrichting en bebouwing vaak
in samenhang met specifieke
locatie en/of specifieke
functies

- 34 -

Type aanduiding

Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Andere gebieden
O D D D
- militaire complexen

DDDD
Andere aanduidingen
- Lineaire ontwikkelingen
.
^__^
- functie: gemengd of wonen
[ | IJ
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen
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4.7.

Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn gebouwd
of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling is de
criterialijst gehanteerd volgens de zgn. "MlP-handleiding". Hierbij
zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige structuren bekeken. Bij
de bouwkundige inventarisaties zijn samenhangende bouwkundige complexen
aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente. In de gemeente Ede
is Ederveen als bijzonder gebied aangemerkt.
Ederveen is een duidelijk voorbeeld van een veenontginningsdorp, waarbij
de ontwikkelingen met name in de periode 1850-1940 hebben plaatsgevonden. Het lintdorp is ontstaan vanuit de ontginningsbasis die iets
hoger gelegen was (de weg) . Bebouwing ontstond aan de weg op lange,
smalle evenwijdige kavels, opstrekkend vanaf de weg.
In het oostelijk deel van de kern is na 1950 een zekere komvorming
ontstaan. Aan de westzijde zijn de relaties met het omringende landschap
nog duidelijk aanwezig.
Hoewel de bebouwing niet bijzonder is, is de totale stedebouwkundige
structuur van een veenontginningsdorp nog goed herkenbaar.
Karakteristieke gebieden
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die een
bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalificatie
"karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de hoofdelementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar zijn
gebleven.
Karakteristieke gebieden in de gemeente Ede zijn de buurtschappen
Meulunteren, Wekerom en Doesburg. Voor deze buurtschappen geldt dat ze
als oude engnederzettingen nog de oorspronkelijke structuur behouden
hebben.
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

I.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen; +
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische
kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele
ontwikkelingen (b.v. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

II.

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met
en duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke,
culturele, geestelijke,
sociale, economische of
algemeen
historische ontwikkeling;
.+
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening'en voor
de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type,
motief, datering)

III.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
+
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of
functionele dominant in een groter geheel of als representant van
een groter geheel

IV.

Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

±

V.

Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

±
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