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Aan:  het College van B&W 

T.a.v. de Gemeentesecretaris 

 

C.C. aan De Gemeenteraad 

T.a.v. de Griffier 

 

Gemeente Ede 

Postbus 9022 

6710 HK, Ede 

 

Van:  Comité “Stop Historische Fout Kernhem” 

  Emailcontact: hhn@live.nl 

  Telefonisch contact: 06 22423392 

  Adressen: zie bijlage. 

 

Ede, 23 mei 2017 

 

Betreft:  Zienswijze op Ontwikkelnota Kalverkampweg 3, april 2017 

 

 

Geacht College, 

 

U geeft aan dat u overweegt om op het historische Landgoed Kernhem ter plaatse van 

Kalverkampweg 3 de bouw van zes villa’s mogelijk te maken. Wij willen - onderbouwd met 

argumenten – onze zienswijze met u delen, dat: 

 u een historische en onherstelbare fout dreigt te maken en dat wij als gemeente Ede de 

bouw van villa’s op deze locatie nooit zouden móeten willen; 

 de realisatie van zes villa’s op deze locatie en de bijbehorende bestemminsplanwijzigingen in 

strijd zijn met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid, wet- en regelgeving; 

 er in de gemeente Ede geen draagvlak is voor deze ontwikkeling en dat een meerderheid 

van de burgers van Ede van de gemeente verwacht dat dit landgoed voor de toekomst wordt 

veiliggesteld en dat betekent: gevrijwaard van verkaveling en bebouwing; 

 u nu een eenmalige en unieke gelegenheid heeft om het stadslandgoed Kernhem verder te 

ontwikkelen tot een landgoed met positieve uitstraling voor gemeente Ede. 

 

“Wij” zijn direct omwonenden van de wijk Veldhuizen, de wijk Kernhem, de Doesburgerbuurt, 

Zeeheldenbuurt, Ede-Noord en stichtingen ten aanzien van behoud van lokale cultuurhistorie en 

natuur- en landschapswaarden, waaronder Stichting Milieuwerkgroep Ede en Stichting Erfgoed Ede. 

Wij hebben ons verenigd in actiecomité “Stop Historische Fout Kernhem”. Een adressenlijst treft u 

aan in de bijlage. Onze argumenten zijn specifiek en inhoudelijk van aard en gebaseerd op de 

Ontwikkelnota Kalverkamp 3, april 2017.  
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Wij vragen u om ons vóór behandeling in de gemeenteraad een antwoord te geven wat uw voorstel 

richting gemeenteraad is ten aanzien van woningbouw op Landgoed Kernhem en alternatieve  

invulling van deze locatie en ons per aspect (in totaal 16) te beantwoorden: 

a. hoe uw zienswijze is ten aanzien van onze argumenten; 

b. welke acties u ten aanzien van elke van de 16 aspecten neemt, 

c. hoe u het door ons geschetste (maatschappelijk) belang denkt te waarborgen in geval u 

toch overgaat tot het realiseren van woningbouw op deze locatie; 

 
 
Aspect 1: Gemeentelijk en provinciaal beleid 
Allereerst spreken wij onze verbijstering uit dat u als college overweegt om nieuwe bebouwing op 

landgoed Kernhem toe te staan. Dat is in strijd met alle beleid dat zowel gemeente als provincie 

hebben opgetekend in de afgelopen jaren. Wij verwijzen naar het beschermd stads- en dorpsgezicht 

“te beschermen Gezicht – Landgoed Kernhem”, de erfgoedverordening, de “Stadsvisie Ede 2030”, de 

“Cultuurhistorische waardenkaart”, de “Omgevingsvisie provincie Gelderland 2016”, “structuurvisie 

Gelderland”, “Erfgoednota Ede” en “Structuurvisie buitengebied”. Dit zijn goede beleidsvoornemens 

waar u nu ineens ad hoc en opportunistisch afscheid van neemt. Uw beleid put zich uit in het 

benadrukken van de waarde van het landgoed op cultuurhistorisch en landschappelijk gebied en de 

gaafheid van het historische landgoed, de samenhang, de historisch-ruimtelijke structuur, van de 

vorm en aanwezigheid van parklandschap, akker-, bos- en graspercelen en de spaarzaam aanwezige 

architectuur. In uw beleid geeft u aan dat er terughoudend met nieuwe stedenbouwkundige 

landschappelijke en/ of architectonische toevoegingen moet worden omgegaan. U geeft daarbij aan, 

dat naar een passende invulling moet worden gezocht als storende elementen, ontstaan door een in 

het verleden minder stringent gevoerd beleid, opgeheven c.q. overbodig worden (of overbodig 

gemaakt kunnen worden). U kunt daarbij denken aan het tuincentrum van firma Houtman. Nu 

woningbouw op landgoed Kernhem, in plaats van het tuincentrum, is daarbij in het geheel niet 

passend.  

 

Aspect 2: Cultuurhistorische waarde - open landschap 

Het landgoed is uniek. Het is een van de oudste landgoederen van Nederland. Historisch onderzoek 

naar het landgoed en haar omgeving [mw Van Laar Melchior] geeft een belangrijk cultuurhistorisch 

criterium: Landgoed Kernhem is van oorsprong een open landbouwgebied; het is van belang om dit 

open karakter te behouden. Het aanzien, de beeldkwaliteit maar ook functionaliteit van het 

stadslandgoed is niet gediend met de bouw van private, niet openbaar toegankelijke villa’s.  

 

Het college erkent in de “ontwikkelnota Kalverkampweg 3” dit belang van openheid. Het is echter 

een utopie om te veronderstellen dat de in de nota voorgestelde beeldkwaliteit zich uiteindelijk zal 

manifesteren via verkoop van villa’s. Bewoners kopen een woning in het hogere prijssegment. Zij 

willen privacy en zullen hoge hagen willen planten. De reële verwachting is dat (vergunnningsvrij) 

wordt aan- en bijgebouwd. Er kunnen schuurtjes, zwembaden, jacuzzi’s, carports, veranda’s, 

schoorstenen (open haarden) etc. worden aangelegd. De vijf “kapschuren”, die feitelijk al een 

bijgebouw zijn voor de hoofdwoning, krijgen op hun beurt weer bijgebouwen. Het aantal 

bijgebouwen op het “erf” neemt dus alleen maar toe.  
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De parkeernorm is 2,2 [bron: Ontwikkelnota Kalverkampweg 3, april 2017] waarvan ook een deel op 

het gezamenlijke middenterrein mag worden geparkeerd. In de planontwikkeling wordt er dus 

rekening mee gehouden dat op het totale “erf” meer dan 13 auto’s staan. De rest van het landgoed 

is beschermd door de monumentenstatus, dit deel van het landgoed niet. Het geïdealiseerde beeld 

van dit “erf” uit de ontwikkelnota komt daarom niet overeen met hoe het er daadwerkelijk uit gaat 

zien. Het is in dat opzicht gewoon een villawijkje op een landgoed. Dergelijke ontwikkelingen zijn 

ongewenst.  

 

Aspect 3: Cultuurhistorische waarde – gaafheid behouden & oude situatie herstellen. 

Het landgoed vervult vanwege haar ligging, gaafheid en landschapsbeeld de functie van groen 

uitloopgebied voor duizenden Edenaren. Juist in haar huidige verschijningsvorm en functie levert het 

landgoed een onschatbare bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat in Ede. Uw beleid is er 

daarom terecht op gericht om dit te versterken.  

 

In de Ontwikkelnota schrijft u op pagina 4 dat het college van B&W met de plannen de aansluiting 

op het landgoed wil verbeteren. Dit is een verkeerd uitgangspunt. Aansluiting op het landgoed is niet 

aan de orde: in alle beleid maakt het terrein al onderdeel uit van het landgoed. Slechts het gebruik 

van dit deel van het landgoed staat opnieuw ter discussie. Het gaat dus om de vraag of we het 

gebruiken als integraal onderdeel van het landgoed of dat we er een villawijk van maken.  Met 

andere woorden: of  we de oude situatie herstellen en de huidige hoedanigheid van gaaf en intact 

cultuurhistorisch landschap behouden of teniet doen. Dit laatste geldt voor de bouw van zes private 

villa’s op Landgoed Kernhem, hoe mooi het ook verpakt wordt alsof het om een boerderij met 

erfbebouwing zou gaan. 

 

Aspect 4: Cultuurhistorische waarde - Samenhang en historisch-ruimtelijke structuur 

Na onderzoek van mw Kervel is het Landgoedplan Kernhem opgesteld. Hierin is gesteld dat onder 

andere de samenhang en de historisch-ruimtelijke structuur moet worden behouden, hersteld en 

verbeterd. Dit heeft de gemeente omarmd. Het door het college voorgestelde nieuwe “erf” met de 

zes villa’s is een verslechtering van deze samenhang en structuur. Het “erf” is meteen het grootste 

erf op het landgoed. Het is het erf met het grootste aantal grote gebouwen. Nergens op Landgoed 

Kernhem staan zoveel gebouwen van deze omvang bij elkaar. Verder liggen de villa’s veel dieper op 

het landgoed, dan dat het tuincentrum deed. De villa’s liggen daardoor direct aan de centrale 

hoofdas/zichtlijn van het landgoed en bij de oorspronkelijke toegangspoort. Op deze locatie kan uit 

cultuurhistorisch oogpunt nooit woningbouw plaats vinden, omdat dat eenvoudigweg niet de plek 

was waar de landheer woningen duldde. 

 

 

Aspect 5: Aanzienlijke toename in bebouwd oppervlak en inhoud 

Het argument dat dit plan ten opzichte van de huidige situatie een verbetering betekent, is zeer 

zwak zo het al juist is. Het tuincentrum is weliswaar vervallen, maar het bebouwde oppervlak van 

het tuincentrum is beperkt. Het bebouwde deel is enkel aan de N224 gelegen, tussen groen. De 

hoogte is gering, omdat het slechts één bouwlaag bevat. Het tuincentrum valt nauwelijks op. De 
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villa’s hebben een hoogte tot 9 meter. Het totale bebouwde oppervlak op het perceel wordt meer 

dan verdubbeld. Dit betekent dat ook ver buiten het huidige bebouwde oppervlak gaat worden 

gebouwd. De totale m3 inhoud van de woningen is vele malen groter dan de inhoud van het 

oorspronkelijke tuincentrum. Hiermee hebben de zes villa’s een aanzienlijk grotere impact op de 

beeldkwaliteit van het landgoed, dan dat het tuincentrum dat deed. 

 

Aspect 6: Financieel gewin 

Het college zou nu niet genoegen moeten nemen met een ad hoc en opportunistische oplossing 

alleen omdat dat op korte termijn amoveren van de huidige activiteit betekent en voor gemeente 

Ede klein financieel gewin oplevert. U heeft al miljoenen in het landgoed geïnvesteerd. Dit kleine 

extra bedrag valt daarbij in het niet. De echte baten zijn slechts voor enkelen. U geeft in uw beleid 

zelf aan, dat bij monumenten en erfgoed niet naar korte-termijnwinsten moet worden gekeken, 

maar naar het feit dat monumenten en erfgoed een eeuwigdurende en veel grotere waarde 

vertegenwoordigen die beschermd moet worden. Dit plan staat hier haaks op. Het is een 

onomkeerbare beslissing en getuigt van weinig visie. Sterker nog: het is een historische fout.  

 

Aspect 7: Uw handelswijze als “blote eigenaar” 

De gemeente, eigenaar van de grond waarop het recht van erfpacht rust, had de mogelijkheid om 

als "blote eigenaar" dit recht van erfpacht te verwerven, maar heeft dit nagelaten. In plaats daarvan 

heeft het college ingestemd met verkoop van het recht van erfpacht aan de firma Murry Grey B.V., 

waarbij, en zulks al op voorhand, het college zich heeft gecommitteerd aan de bouw van een 

villawijk op de locatie Kalverkampweg 3. Daarmee wordt de gemeenteraad, zijnde onze 

volksvertegenwoordiging, in feite voor het blok gezet. Het is slikken of stikken: of er wordt op het 

landgoed een landschappelijk en cultuur-historisch ongewenste en precedentvormende villawijk 

toegestaan, of de erfpacht moet alsnog, maar dan tegen ongetwijfeld hogere kosten, van Murry 

Grey B.V. worden overgenomen. Wij hopen dat ook u inziet dat de projectontwikkelaar deze zes 

woningen beter op een andere locatie kan plaatsen, waar het maatschappelijk belang niet zo in het 

geding komt en dat u op basis daarvan nu actie moet ondernemen. 

 

Aspect 8: Belofte: in lengte van jaren ongerept, in ieder geval onverkaveld bewaren 

Voor een dergelijke historische fout heeft gravin Bentinck u al in 1970 willen behoeden. Zij heeft u 

het landgoed geschonken/aangeboden onder de voorwaarde dat u deze tot in lengte van jaren 

ongerept, in ieder geval onverkaveld, zal bewaren. Voor het landgoed zelf geldt deze eis nog 

onverminderd. Mocht u het zijn vergeten, heel veel burgers in Ede herinneren zich dit nog wel. 

 

 

 

Aspect 9: Behoud en bescherming van de vleermuizenpopulatie 

Ook wat betreft natuur en ecologie heeft Landgoed Kernhem bijzondere waarde. Het gebied is uniek 

in Nederland vanwege haar vleermuisreservaten. Vleermuizen zijn zeer omgevingsgevoelig en 

hebben bescherming nodig. U heeft een ontwikkelnota opgesteld, waarin u het effect op 
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foeragerende en langstrekkende vleermuizen niet heeft onderzocht. U bent hiermee onzorgvuldig 

met dit aspect omgegaan. 

 

Aspect 10: Behoud van de begrenzing van de Veluwe 

De Veluwe is een groot aaneengesloten gebied met hoge natuurwaarde. Het borgen van de grenzen 

van de Veluwe is een belangrijke doelstelling met uitstraling op nationaal niveau. Afkalving van dit 

gebied is ongewenst. Landgoed Kernhem zorgt voor een groene ader vanuit de Veluwe tot midden in 

Ede. Er is in de afgelopen jaren in de omliggende wijken Kernhem en Veldhuizen al veel (openbaar) 

groen verloren gegaan aan woningbouw (onder andere Veldhuizen A, Kernhem vlek A en B, Het 

nieuwe Landgoed). Als ook Kernhem vlek C is gerealiseerd, dan is deze groene ader van nog grotere 

betekenis en heeft deze een nog grotere positieve impact. Met de bouw van woningen op Landgoed 

Kernhem staat u toe dat de Veluwe verder afkalft.  

 

Aspect 11: Kansen recreatieve Poort Landgoed Kernhem [Stadsvisie 2030] 

U heeft genoeg goedpassende alternatieven. Cultuurhistorisch onderzoek [mw Van Laar Melchior] 

toont aan dat op deze locatie oorspronkelijk bos was. U geeft zelf aan in de Stadsvisie 2030, dat u 

aan deze toegangspoort naar Ede de “Recreatieve Poort Landgoed Kernhem” wit realiseren. Het is 

daarmee een van de belangrijkste zichtpunten vanuit de omgeving op het landgoed. Het is gelegen 

op een belangrijk kruispunt van wegen: de N224 en de Lunterseweg. Hier komen dagelijks veel 

forenzen, toeristen en bewoners van Ede langs. Zicht vanuit dit punt op het landgoed is van 

wezenlijk belang voor de beleving en uitstraling van het landgoed. Als u de bouw van een zestal 

grote villa’s tussen deze poort en wegen en het landgoed toestaat, beperkt u deze beleving en 

uitstraling. Dat zou u zelf ook niet moeten willen. U geeft in uw ontwikkelnota aan dat een grote 

aantrekkende werking van bezoekers ongewenst is. Dit is een vreemd argument als u juist wenst de 

recreatie bij Poort Landgoed Kernhem te bevorderen.  

 

Met een goed integraal plan is ook een sociaal (Makandra) en recreatief element toe te voegen. Zo 

ontstaat een duidelijke meerwaarde voor het landgoed. Kortom: u kunt deze locatie nu nog 

ontwikkelen tot een prachtige zichtlocatie en dit combineren met sociale, agrarische en recreatieve 

invullingen. Kandidaten voor invulling hiervan vindt u in de directe omgeving. Hoe moeilijk kan het 

zijn? 

 

Aspect 12: Bouwen in Nationaal Park en in het Nationaal Natuurnetwerk Nederland 

Landgoed Kernhem valt onder één van de 20 nationale parken. Het valt tevens onder het Nationaal 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur). Regelgeving stelt dat –zonder 

maatschappelijk belang- geen woningbouw mag plaatsvinden. Uw plan komt ten goede aan een 

beperkte groep mensen (zes gezinnen en een projectontwikkelaar) en is dus geen groot 

maatschappelijk belang. Opheffing van de ecologische hoofdstructuur op deze locatie is onlogisch, 

vanwege de unieke fauna: de aanwezigheid van vleermuisreservaten en omdat het landgoed een 

belangrijke verbindingszone voor deze vleermuizen is naar omliggend gebied (zie ook aspect 9). Een 

tweede feit, dat te beschermen waard is, is dat het landgoed een uitloper is van de Veluwe (aspect 

10). Kortom: u kunt hier helemaal niet bouwen! 
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Aspect 13: Toetsingskader t.a.v. extra bescherming van het landgoed ontbreekt 

Met de aankoop van het landgoed van gravin Bentinck bent u de verplichting aangegaan om het 

landgoed te rangschikken onder de NatuurSchoonWet (NSW) en het landgoed overeenkomstig deze 

bepalingen in stand te houden. Ongeacht of u het landgoed daadwerkelijk onder NSW heeft 

gerangschikt, geldt dat u moet handelen in de geest van deze overeenkomst. Voor NSW-

landgoederen geldt een extra toetsingskader. Dit heeft u echter niet toegepast.  

 

In het door u vastgestelde stads- en dorpsgezicht, alsook in de erfgoedverordening staat de 

verplichting dat u de doelstellingen van het cultuurhistorische erfgoed (Landgoed Kernhem) 

meeneemt in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan “Veluwe” ontbreken deze bepalingen. 

Dit betekent dat u onvoldoende toetsingskader heeft waaraan u het beoogde bouwplan kan toetsen. 

Wij verzoeken u een dergelijk toetsingskader op te stellen en het bestemmingsplan hierop aan te 

passen conform uw al opgestelde beleid voordat u overgaat tot vaststelling van de ontwikkelnota. 

 

Aspect 14: Ontwikkelnota ontoereikend als toetsingskader 

U heeft de ontwikkelnota laten ontwikkelen door de meest belanghebbende: de projectontwikkelaar 

Murry Grey BV. Er is hierdoor een ontwikkelnota tot stand gekomen, die feitelijk de bouwplannen 

van de projectontwikkelaar zelf beschrijft. Het lijkt dan ook meer op een welstandsnota dan op een 

ontwikkelnota. U geeft aan dat het doel van de ontwikkelnota is: het verschaffen van een 

toetsingskader voor de inrichting van het plangebied en voor het bouwplan op voorliggende locatie. 

Het fungeert volgens u als toetsingskader voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. Er is echter niets 

te toetsen als de ontwikkelnota feitelijk al de bouwplannen zijn. Het is de slager die zijn eigen vlees 

keurt. Wij horen op de informatieavond van de wethouder dat het college zich al heeft 

gecommitteerd aan de ontwikkelnota. Uit niets blijkt dat u een objectieve toets heeft uitgevoerd aan 

bestaand beleid voor het landgoed, zoals uit onze bovenstaande argumenten moge blijken. De 

ontwikkelnota is ongeschikt als toetsingskader. 

 

Aspect 15: Refereren aan een niet meer bestaande situatie 

In 2014, zo stelt de Ontwikkelnota (pagina 4), was het financiële risico voor de gemeente bij 

verplaatsing van firma Houtman middels ruil van percelen voor de gemeenteraad de reden om niet 

verder in onderhandeling te treden. Dat was een keuze die vooral was gebaseerd op verkeerd 

gelopen onderhandelingen in combinatie met conflicterende zienswijzen en houdingen. Houtman 

wilde dat de gemeente de totale kosten van de verplaatsing op zich nam. De gemeente ging 

daarmee niet akkoord vanwege de financiële risico’s die daaraan waren verbonden. Het ging toen 

dus helemaal niet over het landgoed of over bouw van zes villa’s op dit landgoed. De familie 

Houtman heeft zelf besloten met hun bedrijf te stoppen en het recht van erfpacht te 

verkopen. Daardoor is de situatie in 2014 niet meer relevant. Het gaat nu niet meer om verplaatsing 

van het tuincentrum en dus ook niet om financiële risico’s.  De Ontwikkelnota neemt onterecht de 

situatie uit 2014 om daar anno 2017 een nieuw plan op te baseren. Dat is een verkeerd 

uitgangspunt. De huidige beslissing voor de bouw van zes villa’s moet zijn gebaseerd op de huidige 




