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Datum: 7 november 2022 
 
Aan:  College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Ede, 
 Postbus 9022, 
 6710 HK  Ede. 
 e-mail: info@ede.nl 
 
Van:  Heemschut Gelderland; 

Vereniging Oud Ede; 
Molenaars Keetmolen. 
 
Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland, 
Hessenweg 9, 
6999 BH Hummelo. 
e-mail: gelderland@heemschut.nl  

 
Betreft: Keetmolen - welzijn bedreigd. 
 
 
Geacht College, 
 
Bij brief van 9 maart 2022 hebben wij bij de gemeenteraad van Ede aandacht gevraagd voor 
het welzijn van de Keetmolen, een uniek Rijksmonument, de enige achtkante stenen 
beltmolen in Nederland en eigendom van de gemeente Ede. 
Het welzijn van deze molen wordt bedreigd door bouwplannen in de omgeving van station 
Ede-Wageningen, een gebied dat onderdeel vormt van de molenbiotoop van de Keetmolen. 
 
Sindsdien hebben zich onderstaande ontwikkelingen voorgedaan: 

1) Besluitvorming door de gemeenteraad over de startnotitie Noordplein op 7 april 
2022: 

• Amendement:  
Als randvoorwaarde van de gebiedsontwikkeling te hanteren dat de Keetmolen moet 
blijven draaien en hiervoor onderzoek te laten voeren voordat het 
stedenbouwkundig plan wordt opgesteld. 

• Motie:  
Als onderdeel van de vervolgstappen in de ontwikkelingen op het Noordplein, de 
analyse van hoogbouw en de gevolgen hiervan op het functioneren van de 
Keetmolen uit te werken in diverse scenario’s en de resultaten hiervan te delen met 
de gemeenteraad. 
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2) Werkafspraken met de gemeente Ede: 

In aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Gelderse Molenfederatie zijn op 
8 juni 2022 met wethouder De Pater twee afspraken gemaakt: 
a. Alle bouwprojecten in de omgeving van de Keetmolen worden door hetzelfde 

bureau getoetst op de gevolgen voor de windvang. 
b. Als onderdeel van het te maken stedenbouwkundig plan vindt ook een 

inventarisatie plaats van het bomenbestand en de bomen die in aanmerking 
komen voor kap. 

 
3) Op 17 juni 2022 zijn de molenaars akkoord gegaan met het inhuren van bureau EAG 

Monuments uit Montfoort voor de toetsing van de gevolgen van alle bouwplannen 
op de windvang van de Keetmolen. 
 

4) 29 juni 2022 is het participatietraject voor de totstandkoming van het 
stedenbouwkundig plan voor het Noordplein van start gegaan. 
Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente desgevraagd twee zaken bevestigd: 
a. het afgesproken onderzoek naar het bomenbestand is in gang gezet; 
b. de gemeente Ede gaat akkoord met het inzetten van EAG Monuments voor het 

biotooponderzoek. 
 

5) In augustus 2022 is met de beide projectleiders Noordplein van de gemeente Ede 
afgesproken dat de molenaars zullen worden betrokken bij het formuleren van de 
concrete opdracht voor EAG Monuments. 

 
6) In september en oktober hebben de molenaars tweemaal overleg gehad over de 

bouwplannen voor de zogeheten Kirpestein-locatie met projectontwikkelaar KUDO 
uit Veenendaal. Bij het tweede gesprek, op 14 oktober 2022, waren ook de beide 
projectleiders Noordplein van de gemeente Ede aanwezig. 
In dit overleg heeft KUDO de eindversie van de bouwplannen gepresenteerd en aan 
de molenaars twee verzoeken voorgelegd: 

a. Akkoord te gaan met deze bouwplannen. 
b. Ermee akkoord te gaan dat de realisatie van deze bouwplannen kan 

plaatsvinden voordat er duidelijkheid bestaat over de realisatie van de 
bouwplannen op het Noordplein. 

Op 14 oktober 2022 bleek dat KUDO ervoor heeft gekozen om, vooruitlopend op de 
gemeentelijke opdracht aan EAG Monuments, dit bureau al voor eigen rekening een 
onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de bouwplannen op de Kirpestein-
locatie voor de windvang van de Keetmolen. 
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Alvorens uitspraken te kunnen doen over de verzoeken van KUDO hebben wij inzicht nodig 
in het totaalplaatje van de gevolgen van alle bouwplannen voor de windvang van de 
Keetmolen, alsmede de mogelijkheden tot compensatie door het kappen van bomen binnen 
de molenbiotoop. 
 
 
Wij verzoeken u daarom het onderzoek door EAG Monuments zo snel mogelijk te laten 
uitvoeren. 
Dit onderzoek dient uit de navolgende onderdelen te bestaan: 
 

1) Een nulmeting van de huidige molenbiotoop, met daarbij een waardering van de 
kwaliteit van die biotoop op basis van de normen die daarvoor zijn vastgelegd in de 
provinciale regelgeving. Het meten van de huidige molenbiotoop betekent dus dat 
daarin alle bestaande bebouwing en begroeiing wordt meegenomen, dus ook de 
nieuwe hoogbouw binnen de molenbiotoop op de kop van de Parkweg. 
 

2) De gevolgen van alle thans bekende bouwplannen voor de windvang van de 
Keetmolen: 

a. de reeds onderzochte gevolgen van op 14 oktober 2022 door KUDO 
gepresenteerde bouwplannen; 

b. de gevolgen van een hypothetische eindsituatie van de bouwplannen voor 
het Noordplein; als hypothetische eindsituatie kan de voorkeursvariant van 
de molenaars gebruikt worden van de op 29 juni 2022 in de klankbordgroep 
Noordplein besproken denkrichtingen; 

c. de gevolgen van een hypothetische eindsituatie van de bouwplannen op de 
locatie waar zich thans nog garage Van Wirdum bevindt. 
 

3) De mogelijkheden voor compensatie door het kappen van bomen binnen de 
molenbiotoop. Hierbij dient ook in beeld te worden gebracht in welke mate de 
realisatie afhankelijk is van de medewerking van particuliere eigenaars van bomen. 
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Uiteraard zijn wij gaarne bereid bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
M. Arkesteijn-van Willigen, voorzitter Heemschut Gelderland 

 
S. van de Pol, voorzitter Vereniging Oud Ede 

 
 
N. Vos, hoofdmolenaar van de Keetmolen 

 
 
 
P.S.: Een afschrift van deze brief is gestuurd naar KUDO en de leden van de klankbordgroep 
Noordplein. 


