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Het voorstel de Stallen laat een andere mogelijkheid zien om het door Rijkswaterstaat en 
Provincie gesignaleerde verkeersprobleem op de route Nijenoord Allee – 
Mansholtlaan/Willem Dreeslaan op te lossen. Wij denken dat het waard is dit idee tot een 
zienswijze uit te werken als alternatief op de Campus route (Gelderland, n.d.). 
 
Het voorstel ‘De Stallen’ is gebaseerd op een simpel Park&Ride oplossing voor het 
verkeersprobleem op de Mansholtlaan: Er staat nu een fille elke werkdag s’ochtends en 
s’avonds, dat is zeer onplezierig voor de autorijder. Maar het voelt fijn om in de bus voorbij 
de file te rijden over de busbaan. Dit gevoel willen wij de automobilist niet ontnemen!  
 
Elk nadeel heeft zijn voordeel! Dus daar maken wij van gebruik van bij het oplossen van het 
verkeersprobleem. Door het aanbieden van gratis parkeren bij de snelweg afslag naar de 
N781 en een gratis busrit naar Wageningen, kunnen we auto’s van de weg halen en de 
automobilist tijd besparen. Hierdoor neemt de file gestaag af terwijl er gefaseerd meer 
parkeerruimte wordt bijgebouwd bij Carpool Ede A12, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
bestaande infrastructuur: de weg, de busbaan en haltes. Dus tijdens de bouw is er geen 
extra verkeersoverlast.  
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Fasering 
Huidige situatie: een kleine carpoolplaats naast een aantal drukke wegen: A12 en N781 
(Mansholtlaan) 

 

 
Afbeelding 1: bruin = N781 ; groen = carpoolplaats ; rondje = fietsenstalling 
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Afbeelding 2: Fase 1, deel1 ; zwart = nieuwe bushaltes ; roze = nieuwe wandelpaden 
 
 
Fase 1, deel 1 
Er wordt een bushalte bij de al bestaande Carpoolplaats Ede A12 gebouwd. Dit maakt het 
aantrekkelijker voor automobilisten om de auto niet mee te nemen naar Wageningen. Maar 
met de valleilijn (bus 84/88 Valleilijn) 
 
 

http://www.valleilijn.nl/dienstregeling/dienstregeling-bus-8488-valleilijn-maandag-tm-vrijdag/


 
Afbeelding 3: Fase 1,deel 2 ; uitbreiding fietspad en wandelpad, uitbreiding fietsenstalling en 
aantal carpoolplaatsen. Parkeren kan ook onder de brug. 
 
Fase 1, deel 2 
De parkeermogelijkheden worden opgekrikt van 42 naar +/-130. Dit kan gedaan worden 
zonder de huidige Carpool volledig af te sluiten. De bouwkosten van fase 1 investering valt 
tussen de 229.096E en 98,832E, de berekening is op bierviltje 1 te vinden. De uitbreiding is 
mogelijk op het grondgebied van de Gemeente en de Provincie. 
 
Vervolgens moet er gemeten worden of dit effect heeft op de file en of dit een betere 
beleving voor de automobilist oplevert. Hier zit meteen het grootste probleem van het idee: 
er moet worden besloten hoeveel filevermindering significant genoeg is om verder te gaan 
met fase 2 , zie hiervoor bierviltje 2. Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat er nu 
een volle bus bij moet komen per dag bij de toch al volle bussen 88 en 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Afbeelding 4, Fase 2: uitbreiding parkeerplaats. Middenin dubbele parkeerplaatsen. 
Zijkanten enkele parkeerplaatsen. Zo wordt de ruimte effectief gebruikt.  
 
Fase 2 
Als er een significant effect wordt gemeten, dan kan de Carpoolplaats worden uitgebreid 
naar een Park and Ride parkeerplaats. Hierbij wordt de boer betrokken, want zijn land is 
benodigd voor de eerste ontwikkeling van de parkeerplaats. De boer wordt ook betrokken 
doordat de uitgang van de parkeerplaats naast zijn boerenwinkel komt te liggen, waardoor 
de winkel meer waarde krijgt. Hier is de inverstering van het opkopen van de 
landbouwgrond. Er is waarschijnlijk niet veel tegenspraak voor dit idee omdat het gaat om 
grond gelegen naast de snelweg, geen natuurgebied of iets dergelijks. Het eerder 
genoemde risico dat de significantie verkeerd wordt ingeschat, is nu het grootste gevaar 
voor de grotere inverstering van de opkoop van grond en extra investering in de bussen. Wij 
schatten dat door deze stap rond de 290 parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. De 
totale kosten voor de ontwikkeling zullen liggen tussen de laag 167.816E en hoog rond de 
232.232E. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De Transfer Hub als motor voor nieuwe ontwikkelingen 
 
Vanaf nu kan je vanuit verschillende gezichtspunten kijken naar het idee. Want uitbereiding 
hoeft nu niet alleen het fileprobleem op te lossen. Het gaat de lokale economie aanjagen 
door nieuwe goedkope ruimte van oude parkeerplaatsen die verplaatst worden naar deze 
parkeer hub. Dit betekent bouwruimte die de stad voor woonruimte en universiteit kan 
gebruiken. Voor reizigers die de auto maar af en toe gebruiken wordt het nu handig om de 
auto goedkoop te stallen buiten de stad, dit geeft de mogelijkheid voor carsharing 
inversteringen, doordat de auto strategisch is geparkeerd. Ook carpooling wordt nu 
makkelijker gemaakt door een strategische met het openbaar vervoer toegankelijke Kiss & 
Ride. Deze fenomenen zijn belangrijk omdat dit een toekomst is die door de huidige 
auto-industrie wordt verwacht (“Goldman Sachs | Cars 2025,” ). Je gokt hiermee op een 
toekomst waarbij zowel een afname als een kleine toename in het autopark rekening wordt 
gehouden, dit doordat je nu een stop hebt, waardoor je de omgeving leefbaar kan houden. 
Door er een Transfer Hub van te maken kan je aansluiten op het internationale verkeer zoals 
private bus bedrijven en carsharing. Maar ook op lokaal zoals de Wepod en de andere 
lokale bussen(van Infrastructuur en Waterstaat, 2016). De parkeerplaats hoeft geen stenen 
vlakte te worden maar kan een waterdoorlatende groene parkeerplaats worden. Je bereidt je 
hiermee op de toekomst voor met een oog op leefbaarheid! 
 
Fase 3 
De ontwikkeling van het stukje grond wordt nu makkelijker. Er zit nu namelijk vooruitgang in 
het gebied. In samenwerking met bedrijven en buurten kan parkeerruimte verhuisd worden 
naar buiten de stad en uitgebreid. Voor de universiteit en lokale ondernemers is er een kans 
om mee te liften met deze tevreden forens. Bij de Park en Ride kunnen zij lokale producten 
en een green valley experience aanbieden, in de vorm van een drive-through. Bij het 
creëren van deze nieuwe openbare ruimte is van belang de  sociale veiligheid en de 
beleving van de ruimte hoog op de agenda staat.  
 
In het weekend kan winkelend publiek gelokt worden met kortingen voor het winkelen in het 
centrum, hierdoor wordt  Wageningen voor het winkelende publiek interessant. Ook Ede kan 
bij het project betrokken worden, Ede-Wageningen is al een gemeenschappelijk station. Bij 
juist beleid laat de Wageninger en Edenaar zijn auto staan op de piekmomenten. De 
parkeerplaats kan worden uitgebreid als hier behoefte aan is. 
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Afbeelding 5, fase 3: tweede uitbreiding parkeerplaats (als de ontwikkeling een succes is). 
 
 
Fase 4 
Als blijkt dat de Park en Ride en Carpoolplaats goed gebruikt worden, moeten er grote 
investeringen gedaan worden om een volgende stap in dit proces te zetten. Als de 
parkeerplaats wordt getransformeerd in een grote parkeergarage neemt de 
parkeercapaciteit enorm toe. En de lokale bevolking moet nu gestimuleerd worden om de 
auto niet in het centrum maar in deze garage te zetten. De garage ziet er uit als een stal 
waardoor die niet opvalt in het landschap en de landschapswaarde behouden blijft. 
 
Fase 5 
De stallen zijn compleet. Wageningen en Ede zijn grotendeels autovrij, voetballen op straat 
kan weer. De vallei heeft de groene omgang gemaakt en een waardeverhoging van zijn 
bouwpercelen gezien. Toerisme is gegroeid en de lokale economie heeft ruimte om uit te 
bereiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkeersprobleem oplossen niet vooruitschuiven! 
“Nieuwe infrastructuur trekt nieuwe activiteiten aan, met extra verkeer, waardoor filles 
terugkomen” concludeert Arie Bleijenberg, voormalig hoofd strategie TNO (“Nieuwe mobiliteit 
- na het autotijdperk - Arie Bleijenberg,” 2015). 
 
Voor elke procent gebouwde wegverbreding, zal het verkeer uiteindelijk met 1% toenemen. 
Dit blijkt uit een groot statistisch onderzoek in Amerikaanse steden 
(Duranton & Turner, 2009). 
 
Ook in eigen land stelt de raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat in haar rapport 
(Van B naar Anders, 2018), dat meer verkeer dan capaciteit ontstaan door autonome 
ontwikkelingen en door capaciteit zelf. 
 
Dit betekent dat het ontwikkelen van meer wegcapaciteit, niet het fileprobleem opgelost. Het 
schuift juist de problemen verder vooruit, naar de stad, de regio en naar de toekomst. Dan is 
de vraag: willen we het fileprobleem oplossen, of willen we meer activiteit in de regio? Met 
de ontwikkelingen van de universiteit en de bedrijventerreinen vermoeden wij het laatste. Bij 
inversteringen in infratructuur is dus de vraag wat voor soort activiteiten we willen 
aantrekken. De leefbaarheid van een groene vallei is ermee te doen. Daar zit naast 
intrinsieke waarde ook een grote economische waarde in. Daar komt een bedrijf als Unilever 
ook voor. 
 
Uit voorzichtige berekening blijkt dat Nederland jaarlijks 30 miljard besteedt aan het totale 
wegennet en 957 miljoen aan knelpunten oplossen (Verkade, 2018), wegen kosten veel 
geld. Alleen als er een grote toename van verkeer ontstaat in de aankomende decennia, zijn 
de investeringen in weg en spoor rendabel. Verbeteringen in voor- en natransport zijn 
effectiever. Het idee van de Stallen kan dus alleen maar slagen met goed transport vanaf de 
P&R naar Wageningen en Ede, wij stellen voor om de bestaande buslijn hiervoor te 
gebruiken. 
 
Als verbetering in het transport biedt ‘De Stallen’ een hub voor parkeren en transferring. Dit 
creëert de optie om de auto te laten staan en met openbaar vervoer verder te reizen (of 
andersom). 
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Bijlage: de Bartafel 
Zoals de naam al zegt, vind men hier grove berekeningen over de haalbaarheid. 
 
Bierviltje 1 
Wees gewaarschuwd: dit is een bierviltje berekening waar ik prijsindicaties gebruik van de 
Rijkswaterstaat(2005) en GWW bouwkostencompas (2011). De totale investering valt tussen 
de 229.096E en 98,832E, hier staat de berekening uitgeschreven: De investering voor de 
parkeerplaats zit laag rond de 1.907*88= 167.816, en hoog rond de 
2639*88=232.232(Bouwkostenkompas, 2011). Een bushalte kost rond de 20.000E per 
bushalte*2=40.000(CROW-KpVV, 2015). Trottoir lengte grofweg 120+20= 140 m2. Trottoir 
kosten winkelstraat per m¹ laag 152*140=21.280, en hoog rond de 190*140=26.600 
(Bouwkostenkompas, 2011), dit is geen winkelstraat, dus waarschijnlijk goedkoper. 
Rijkswaterstaat(2005) Kostenkengetallen openbaar vervoer Centrum Vernieuwing Openbaar 
Vervoer Rapport 26 
 
Bierviltje 2 
De significante vermindering is lastig te schatten met deze kleine afname; het kan significant 
wegvallen in het aantal autos of het kan de angel uit de infarct halen. 88 nieuwe 
parkeerplaatsen /1160 bestaande parkeerplaatsen op de uni*100= 7.5 % afname naar de 
universiteit zou gemeten kunnen worden. Aangenomen dat het verkeer allemaal naar de 
universiteit gaat. Een grotere steek kan bereikt worden door samen te werken met het 
ziekenhuis en Cinemec die een overschot aan plaatsen hebben op hun parkeerplaatsen. 
 
Het lege bierviltje 
De kosten voor een extra bus waar ongeveer 100 man in past, is lastig te schatten omdat dit 
afhangt van hoe dit in het dienstrooster van de vervoerder kan passen. Deze rijdt op deze 
route om het kwartier afwisselend de 88 en de 84. Er staat wel een schatting voor een 
normale bus in het rapport van Rijkswaterstaat(CROW-KpVV, 2015). 
 
Bierviltje 3 
Een hectare landbouwgrond kan op gekocht worden in de Westelijke Veluwe voor prijzen 
rond de laag 45.000- en hoog 148.659-E. Het veld is circa 3.8 ha voor de plot, minder nodig 
voor stage 2 maar de koop gaat waarschijnlijk alleen per plot. Dus dan zit je laag voor 
45.000*3.8=171.000 en hoog voor 148.659*3.8=564.904.2E (Boerderij.nl). De investering 
voor de parkeerplaats zit laag rond de 1.907*420= 167.816 en hoog rond de 
2639*420=232.232. De parkeerplaats inverstering kan nogmaal herhaald worden op plot als 
er meer vraag is. Dat maakt in totaal een inverstering voor. 
GWW bouw kostencompas pakeerplaats (2011) p.219; trottoir van winkelstraat p.71 
(Bouwkostenkompas, 2011) 
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Een nieuw verhaal 
 
Het is kinderlijk eenvoudig, maar het antwoord is altijd meer asfalt geweest (vanaf kinds af 
aan). Deze vicieuze cirkel kunnen wij doorbreken en Wageningen is een hier goede locatie 
voor met zijn enkele grote toegangsweg en goede busverbinding. Het is de toekomst voor 
de kinderen van deze regio, daarom voor hen dit verhaaltje. 
 
Nog niet zolang geleden, in een groene vallei woonde dralers en dieren vreedzaam samen. 
 
Elke ochtend marcheerde glimmende stenen het valleitje in en ‘s avonds weer uit. Net als de vogeltjes naar 
Afrika vlogen in de winter en in de zomer weer terug kwamen. 
 
Maar de glimmende stenen marcheerden veel vaker in en uit, en zorgden voor veel stof, geluid en gevaar. De 
inwoners waren er nu wel gewend aan geraakt.  
 
De gladde stenen stapelt zich dan op in de ochtend langs de grote weg in lange rechte rijen. Van al dat steen 
stof glommen de stenen minder mooi. 
 
Het koninkrijk waar de groene vallei lag vond de gladde steen en hun dralers erg belangrijk. Het zou de vallei 
rijker maken en de gladde stenen mochten niet stil staan, anders werkte het niet. 
 
Het koninkrijk vond dat er iets aan moest gebeuren. Een nieuwe weg zou het worden. Iets verder dan de 
grote weg. Door het bos van meneer de Das en de Vogeltjes. Over de stoep van de oude draler en door de 
lammetjes- en paardenweide. 
 
Alle dieren en veel dralers protesteerden, We willen geen tweede weg! riepen zij luid. De koning vroeg of ze 
dan een ander oplossing hadden voor het probleem? Dat was lastig want veel dieren en dralers vonden het 
niet echt een probleem. 
 
Twee mieren van de mierenschool vonden het heel zielig voor meneer de Das. Zij snapten ook dat het erg 
irritant is om in de rij te staan wachten. Want mieren leven samen met heel veel andere mieren. 
 
Meneer de Slang bracht de mieren altijd naar school, dat was heel veel werk, want er waren heel veel mieren. 
Hij had het er zo druk mee dat hij soms geen tijd kreeg voor zijn plasje. 
 
Samen reizen had zijn voordeel voor de mieren, zei gleden altijd de stenen zo voorbij 
 
Maar Meneer de Slang was dus al heel druk, misschien kende hij een andere slang? Want dan konden de 
glimmende steen dralers ook samen reizen net als de mieren. 
 
Meneer de slang had nog wel wat neven. Die hingen alleen maar langs de rivier kattenkwaad uit te halen, 
omdat ze zich verveelde. Hij zou ze het vragen. 
 
De twee mieren waren ondertussen druk aan het tekenen en schreven een brief aan de koning. Als de koning 
een blokkendoos bouwde naast de grote overgang naar de ander vallei dan konden de dralers hun blokken 
daar stallen. Dat zou fijn zijn want dan hoefde ze niet in de rij te staan. 
 



De neven van meneer de Slang vonden het een goed idee. Zo geschiedde het want de dralers hadden geen zin 
meer om in de rij te wachten.  
 
De glimmende steen dralers waren helemaal tevreden want in de blokkendoos bleven de blokken veel beter 
glimmen. En de neven van meneer de Slang hadden een glinsterend mooie huid. Daar gaven ze veel 
complimentjes over. 
 
Alleen Oma draler vond het altijd fijn en handig om met haar roze glimmende steen door de vallei te 
stampen. Dat vonden de dieren en dralers helemaal niet erg.  
 
De neven deden het super goed en zorgde ervoor dat iedereen op de juiste plek kwam Dee mierenschool bleef 
groeien doordat alle dralers ook beter wilden weten hoe je zo goed samen leefde 
 
Het verhaal van de groene vallei die zijn bewoners beschermde tegen de stenen migratie werd nog lang 
verteld! De dieren en dralers leefde nog lang en gelukkig samen in hun vredige vallei! 
 
  



 

 


