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1. Inleiding 
 

Algemeen 

In Doetinchem Noord komt een Integraal Kind Centrum, kortweg een IKC. De bestaande ba-

sisscholen Het Palet en Overstegen, en op termijn ook obs Hagen, verhuizen straks naar het IKC 

en vormen een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor de buurten Noord en Overstegen. Het 

IKC biedt daarnaast ruimte voor buurtfuncties, zoals het wijkbedrijf en de buurtcoaches. Kort-

om, het IKC wordt een plek voor alle bewoners van beide buurten, jong en oud. 

 

Korte geschiedenis 

Met het raadsbesluit van 17 januari 2013 is de feitelijke basis gelegd voor het nieuwe IKC, met 

kaders en kansen voor de nieuwe huisvesting en een voorbereidingskrediet om het besluit 

verder uit te werken. Een IKC in de directe omgeving van sportcentrum Rozengaarde, is daarin 

een sterk bepalend uitgangspunt. Daarom is het bepalen van de locatie als een van de eer-

ste taken opgepakt. Uitgebreid onderzoek heeft er toe geleid dat de locatie op de Bezel-

horstweg, tussen Mariëndael en Rozengaarde, als beste uit de bus kwam. Het college heeft 

op 17 december 2013 hierover een besluit genomen.  

 

Er volgde een bijeenkomst met de buurt waar het collegebesluit over de locatie is toegelicht 

(januari 2014). Daarna nog een werksessie met de buurt (maart 2014). Tijdens deze avonden is 

een klankbordgroep opgericht.  

Met name de verwachte toename van verkeer in de Huygenstraat baarde omwonenden 

zorgen. De gemeente heeft hierna verkeersalternatieven bekeken om de Huygenstraat te 

ontlasten. Omdat daarbij ook werd gekeken naar verkeersoplossingen in de nabijheid van de 

Beukenhage, zijn vanaf dat moment bewoners van de Beukenhage bij de communicatie be-

trokken en een aantal bewoners van de Beukenhage heeft zitting genomen in de klankbord-

groep.  

 

De alternatieve oplossingen voor het verkeer zijn na de zomervakantie voorgelegd aan de 

klankbordgroep. Ook de Bomenstichting Achterhoek en Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek 

zijn in de discussie betrokken.  

 

De klankbordgroep en de Bomenstichting Achterhoek en Milieuwerkgroep hebben over de 

beoogde locatie ingesproken tijdens de beeldvormende raad van 13 november 2014. Er 

bleek onduidelijkheid en verwarring over de wijze waarop de locatiekeuze tot stand is geko-

men. De portefeuillehouder onderwijs heeft hierop aangegeven een informatieavond te or-

ganiseren om alle informatie nog een keer met alle betrokkenen te delen. Deze avond is ge-

houden op 10 december 2014. De gemeente, de klankbordgroep en de Bomenstichting Ach-

terhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek hebben hier gelijkwaardig hun alternatieven 

naar voren gebracht en beargumenteerd. 

 

Alles op een rij 

In vervolg op de bijeenkomst van 10 december laat dit rapport alle alternatieven zien die op 

10 december zijn gepresenteerd. Alle varianten, van gemeente, klankbordgroep en Bomen-

stichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek, worden (opnieuw) beoordeeld en 

gewogen, op basis van de kaders uit het raadsbesluit van 17 januari 2013 (hoofdstuk 2).  

Op basis van diezelfde kaders is het zoekgebied bepaald (hoofdstuk 3) en de afwegingscrite-

ria (hoofdstuk 4). De benodigde kaveloppervlakte wordt in hoofdstuk 5 nader beschreven.  

In hoofdstuk 6 staan alle locatie-alternatieven op een rij, inclusief beoordeling. Dit vormt de 

basis voor de afsluitende afweging en conclusie in hoofdstuk 7.   

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2013/17-januari/19:30/Voorbereidingskrediet-nieuwbouw-brede-school-in-Doetinchem-Noord-en-Overstegen/2013-9-Raadsbesluit-Voorbereidingskrediet-nieuwbouw-brede-school-in-Doetinchem-Noord-en-Overstegen.pdf
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2. Kader 
Er komt een nieuw IKC, aan of in de directe omgeving van sportcentrum Rozengaarde. Dat 

staat in het raadsbesluit van 17 januari 2013. Het bepalen van de locatie gebeurt op grond 

van een reeks kaders, die een combinatie vormen van: 

1. het algemeen beleid voor brede maatschappelijke voorzieningen; 

2. het kader en de ambities IKC in het raadsbesluit van 17 januari 2013; 

3. relevant wettelijk kader; 

4. onderwijskundige kaders en wensen vanuit de gebruikers.  

2.1. Algemeen gemeentelijk beleid brede maatschappelijke voorzieningen 

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)  

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP, raadsbesluit 11 juni 2009) beschrijft hoe om te 

gaan met de toekomstige huisvesting van onderwijs in Doetinchem. Daarin staat onder meer 

dat de gemeente er naar streeft om “onderwijshuisvesting in te zetten als een instrument dat 

bijdraagt aan het versterken van de sociaal maatschappelijke structuur van een wijk. Naast 

de primaire functie van het schoolgebouw zal ook nadrukkelijk betrokken worden de beteke-

nis van de voorzieningen voor de wijk en haar bewoners. Het gaat hier om de maatschappe-

lijke betekenis van onderwijsgebouwen. Toekomstige huisvestingsinvesteringen zullen zoveel als 

mogelijk in deze beleidsmatige context worden geplaatst”. 

 

In het IHP staat ook dat er nieuwe huisvesting voor onderwijs in Doetinchem Noord nodig is, 

omdat OBS Het Palet in slechte staat verkeert. En in verband met een daling van het aantal 

leerlingen bij OBS Overstegen is ook Overstegen bij de huisvestingsplannen voor Doetinchem 

Noord betrokken. In 2011/2012 is gestart met een nadere uitwerking van dit deel van het IHP 

en is het project aangemeld voor GSO-IV subsidie van de provincie (totaal circa 1,3 miljoen 

euro). De nadere uitwerking heeft geleid tot een collegebesluit (6 november 2012) en aanslui-

tend raadsbesluit (17 januari 2013) over de onderwijshuisvesting. 

 

DDK 

Centraal in De Doetinchemse Keuze staan nabijheid, eigen kracht en menselijke maat. Daarbij 

hoort dat bewoners en partners in de wijk (o.a. buurtcoaches, wijkbedrijf en scholen) elkaar 

zoveel mogelijk op een natuurlijke manier ontmoeten en zo tot verbindingen en initiatieven 

komen. Het toekomstige IKC wordt een centrale plek in de wijk en kan zo’n functie gaan ver-

vullen.  Uit de Contourennota DDK: “Onze Doetinchemse creativiteit moet er dan ook vooral 

op gericht zijn om initiatieven aan elkaar te verbinden en mogelijkheden te zien…” 

 

Samenhang in de wijk. 

Door de wijkgerichte aanpak die de gemeente Doetinchem hanteert weten we wat er in de 

wijken en dorpen speelt. Samen met bewoners, buurtcoaches en partners stelt de wijkregisseur 

het wijkprogramma samen. Die aanpak speelt een belangrijke rol in het versterken van het 

gevoel van samenhang in de wijk. In de wijkprogramma’s gaat het om activiteiten die er niet 

alleen voor zorgen dat inwoners elkaar leren kennen, maar ook dat buren daarna ook voor 

elkaar klaar staan. Veel van die activiteiten vinden plaats in en vanuit de wijkcentra. Ook de 

buurtcoaches zijn daar gehuisvest. De wijkcentra spelen daarmee een centrale rol in de ver-

wezenlijking van de ambities van zowel de wijkgerichte aanpak als DDK. 

Opmerking: Bij de start van de plannen voor het IKC is de Zonneboom in Oosseld genoemd als 

voorbeeld. De koppeling van school, wijkcentrum, wijkkantoor en sport (en wijkbedrijf) zorgen 

in Oosseld namelijk voor een zeer herkenbare plek, waar veel mensen elkaar treffen en veel 

lijnen samenkomen.  

 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2010/25-november/19:00/Raadsmededeling-Integraal-huisvestingsplan-onderwijs-2009/Integraal-huisvestingsplan-onderwijs-2009.pdf
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2.2. Kader en ambities IKC in het raadsbesluit van 17 januari 2013 

Het raadsbesluit over het IKC (17 januari 2013) geeft richting aan de keuze voor een locatie. 

Op de eerste plaats door te stellen dat de situering van het IKC ‘aan of in de nabije omgeving 

van Rozengaarde’ is. Daarnaast zijn volgens het raadsbesluit relevant voor de locatiekeuze: 

 

Eén gezamenlijke onderwijsvoorziening voor Noord en Overstegen  

De realisatie van één gezamenlijke onderwijsvoorziening, voor Noord en Overstegen heeft 

prioriteit. Een plek waarin àlle kind-gerelateerde functies samenkomen; primair onderwijs, peu-

terspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en welzijnswerk.  

De gezamenlijkheid behelst overigens zowel één gezamenlijk gebouw als één gezamenlijk 

bestuur.  

 

Slimme combinaties 

Realisatie van de voorziening in de directe omgeving van Rozengaarde biedt een unieke 

kans, doordat kinderopvang en buitenschoolse opvang gecombineerd kunnen worden met 

de indoor family entertainmenthal en het zwembad. Op loopafstand zijn bovendien sportvel-

den aanwezig (voetbal, atletiek en tennis). Bovendien kan een derde deel van de huidige 

sporthal de functie krijgen van gymzaal voor het basisonderwijs van het IKC.  

 

Een plek voor alle bewoners  

Naast onderwijsfuncties krijgt het nieuwe IKC een functie voor de hele wijk. De nieuwe voorzie-

ning biedt de mogelijkheid voor het inrichten van een wijkcentrum, conform wijkwerk nieuwe 

stijl (De Doetinchemse Keuze). Onder meer de buurtcoaches en het wijkbedrijf kunnen hier 

hun plek krijgen. Het in één gebouw huisvesten van deze maatschappelijke functies biedt op-

timale kansen voor samenwerking en afstemming. 

 

Verbindingen maken 

Het verbinden van educatie, sport en recreatie heeft een absolute meerwaarde voor de leef-

baarheid van de hele wijk. Op voorhand is duidelijk dat bundeling van beide initiatieven kan 

leiden tot mooie resultaten: 

- De combinatie van het sportcentrum Rozengaarde en een school is voor beide partijen 

positief. Sportcentrum Rozengaarde krijgt een impuls door de renovatie en de nieuwe 

functie van de sporthal. Rozengaarde profiteert van de aanwezigheid van een nieuwe 

doelgroep in de directe omgeving. En de basisschool profiteert van de aanwezigheid van 

uitgebreide mogelijkheden voor sport en bewegen in de directe omgeving;  

- De combinatie school, sportcentrum en (nieuwe) mogelijkheden van buitenschoolse op-

vang biedt kansen om de kinderen van de school meer te laten bewegen; een van de 

speerpunten van het jeugdbeleid; 

- Uit stedenbouwkundig oogpunt is het nieuwe complex een impuls en verrijking voor het 

gebied. 

 

Modulair en duurzaam bouwen 

De nieuwbouw is duurzaam èn flexibel. Dat betekent onder meer dat het gebouw als het wa-

re mee ademt met de behoefte aan ruimte en dat het voor meerdere doelen geschikt (te 

maken) is.  

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid is evident, zeker met het oog op de kinderen die er straks naar school 

gaan. In ieder geval voor de oversteek van de Bilderdijkstraat zijn aanvullende maatregelen 

nodig, door bijvoorbeeld het plaatsen van een Verkeer Regel Installatie (VRI). Een verdiepings-

studie moet de noodzakelijke maatregelen in beeld brengen.  

 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2013/17-januari/19:30/Voorbereidingskrediet-nieuwbouw-brede-school-in-Doetinchem-Noord-en-Overstegen/2013-9-Raadsbesluit-Voorbereidingskrediet-nieuwbouw-brede-school-in-Doetinchem-Noord-en-Overstegen.pdf
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2.3. Relevant wettelijk kader 

Uiteraard moet elk nieuw beleid, ook die voor het IKC, aan wettelijke regels voldoen. Relevant 

voor het nieuwe IKC zijn wettelijke regels op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, na-

tuur en milieu en onderwijs.  

2.4. Onderwijskundige kaders en wensen vanuit de gebruikers 

Een kindcentrum is een integrale voorziening van onderwijs, opvang, welzijn en zorg waar kin-

deren van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kortom: het kind staat centraal. 

Vanuit het onderwijs is het kernbegrip voor het nieuwe IKC de warme verbinding en dat uit 

zich in: 

- de verbinding tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, met één team en één leiding-

gevende; 

- de verbinding tussen ouders en onderwijs. Ouders krijgen eenduidige communicatie en 

hebben met één organisatie te maken;  

- de verbinding in het onderwijs zelf: er is een doorgaande lijn van 0-12 jaar, vanuit één ge-

zamenlijke, pedagogische visie; 

- de verbinding tussen de onderdelen van het aanbod dat de school biedt: onderwijs, op-

vang, sociaal emotionele ontwikkeling, sport, techniek, culturele activiteiten; 

- de verbinding door het delen van ruimte en materialen wat leidt tot een efficiënte inzet 

van mensen en middelen. 

 

Maar de warme verbinding reikt verder dan de onderwijsfuncties, want:  

- Door alle functies onder één dak te brengen en flexibel gebruik te maken van de verschil-

lende ruimtes in het gebouw, komt het integrale karakter van het IKC optimaal aan bod; 

- Sport en spel maken nadrukkelijk onderdeel uit van het onderwijs in het IKC. Door letterlijk 

een warme verbinding met de gymzaal te maken, kan gemakkelijker en frequenter ge-

bruik gemaakt worden van de sportvoorziening. Ook buiten de ingeroosterde gym uren; 

- Het IKC verbindt de ouders van de school. Het IKC is een ontmoetingsplek waar ouders 

niet alleen hun kinderen brengen en halen, maar ook terecht kunnen voor opvoedings-

vragen of andere ondersteuning (o.a. taalcursussen voor ouders); 

- De buurtcoaches en het wijkbedrijf krijgen een plek in het IKC en samenwerking ligt voor 

de hand. Want de buurtcoaches kunnen het onderwijs ondersteunen, omdat ze veel in 

gezinnen komen. En het wijkbedrijf kan een rol spelen bij het beheer van het gebouw. te-

gelijk kan de werkplaats misschien weerl gebruikt worden bij technieklessen in de boven-

bouw. Er wordt dus echt verbinding gezocht tussen de gebruikers; 

- Tot slot maar zeker niet op de laatste plaats is ook voor het onderwijs belangrijk dat het IKC 

de bewoners van de wijk verbindt: het IKC is een echte wijkvoorziening, waar ook buiten 

schooltijden activiteiten kunnen plaatsvinden. 

 

Gebouw 

Om uitvoering te geven aan passend onderwijs en tegemoet te komen aan de onderwijsbe-

hoefte van de kinderen is het belangrijk dat de indeling van de ruimte dit ook mogelijk maakt. 

Leerlingen zitten niet continu in één ruimte. Echter, voor het overzicht, het toezicht en de rust 

voor de leerlingen is een gebouw van meer dan twee lagen niet wenselijk.  
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3. Afwegingscriteria 
 

Hierna staan afwegingscriteria die gebruikt zijn voor het beoordelen van de varianten. Deels 

zijn dit criteria die gehanteerd worden bij het beoordelen van nieuwbouwplannen, en zo ook 

voor het beoordelen van de locatie van het IKC. Deze criteria raken primaire verantwoorde-

lijkheden van de gemeente, zoals verkeer, ruimtelijke ordening, e.d. (linkerkolom). Ze zijn aan-

gevuld met criteria van het onderwijs, zoals onderwijsinhoudelijke en organisatorische criteria 

(rechterkolom).  

Na(ast) de kaders, worden alle varianten getoetst aan de hand van deze criteria.  

 

Criteria gemeente: 

1. Omvang / vorm locatie  

2. Bestemmingsplan idem 

3. Bouwvolume en hoogte idem 

4. Stedenbouwkundig 

5. Parkeren 

6. Infrastructuur 

7. Ontsluiting locatie 

8. Flora en Fauna 

9. Planschade  

10. Milieu/Verkeerslawaai 

11. Bereikbaarheid/Veiligheid  

a. Voetganger  

b. Fiets  

c. Auto 

d. Openbaar vervoer  

 

Criteria onderwijs: 

1. Inpassing 300 II 

2. Inpassing 550 II 

3. Inpassing 550 II + mv 

4. Herkenbaarheid 

5. Verbinding Rozengaarde 

6. Relatie zwembad 

7. Verbinding mariëndael 

8. Verbinding gymzaal warme verbinding 

9. Gelaagde bouw 

10. Veiligheid 

11. Kleinschaligheid 

12. Buitenruimte m2 

13. Buitenruimte sfeer/kwaliteit 

14. IKC ambitie waarmaken 

 

 

Vooruitlopend op de hoofdstukken 5 en 6 (respectievelijk beschrijving varianten en beoorde-

ling ervan) kan geconcludeerd worden dat alle varianten voldoen c.q. gelijkwaardig zijn aan 

bovenstaande blauwgedrukte criteria. Dit betekent dat het onderscheid uitsluitend wordt be-

paald door de zwart gedrukte criteria. Deze onderscheidende criteria zijn samengevat in vier 

afwegingscriteria die het verschil maken: 

- IKC ambitie en kansen voor verbinding 

- Verkeer(veiligheid) en parkeren 

- Milieu, Natuur, Flora en Fauna 

- Stedenbouwkundige kwaliteit 
 

Om voornoemde reden zijn hierna alleen deze vier afwegingscriteria uitgewerkt. En om die 

reden wordt bij de beschrijving van de varianten (hoofdstuk 5) en de beoordeling (hoofdstuk 

6) ervan alleen ingegaan op deze vier criteria.  

3.1. Afwegingscriteria  

3.1.1. IKC ambitie en kansen voor verbinding 

Het IKC krijgt naast onderwijs (zie par. 2.4.) ook de functie van wijkcentrum van waaruit diverse 

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Centraal in De Doetinchemse Keuze (DDK) staan 

nabijheid, eigen kracht en (dus) menselijke maat. Daarbij hoort dat de bewoners en wijkpart-

ners (onder andere de buurtcoaches, het wijkbedrijf en scholen) elkaar zoveel mogelijk op 

een natuurlijke manier ontmoeten en zo tot verbindingen en initiatieven komen. Het toekom-

stige IKC is een centrale plek in de wijk, die zo’n functie kan vervullen.   

Door een wijkgerichte aanpak weten we wat er in de wijk speelt. De wijkregisseur stelt samen 

met bewoners, buurtcoaches en wijkpartners het wijkprogramma samen. Dat speelt een be-

langrijke rol in het versterken van het gevoel van samenhang in de wijk. In de wijkprogramma’s 

gaat het om activiteiten die er niet alleen voor zorgen dat inwoners elkaar leren kennen, maar 
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daarna ook voor elkaar klaar staan. Veel van die activiteiten vinden plaats in de wijkcentra. 

Ook de buurtcoaches zijn daar gehuisvest. De wijkcentra spelen dus, als het goed is, een cen-

trale rol in de verwezenlijking van de ambities van DDK. 

Het IKC biedt unieke kansen om de diverse functies van het IKC te verbinden met sport, be-

wegen en recreëren in de meest brede zin. Dit is waardevol voor een gemeente die sport en 

bewegen hoog in het vaandel heeft en waarin sport en bewegen een belangrijk instrument is 

om de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijken te verbeteren. Dit geldt zowel voor jon-

geren in de vorm van buitenschoolse sport- en beweegarrangementen als voor ouderen die 

vanuit het IKC gestimuleerd kunnen worden om te gaan bewegen en sporten.  

In de optimale situatie gaan het IKC en Sportcentrum Rozengaarde over en weer gebruik ma-

ken van elkaars ruimten zoals: zwem- en sportvoorzieningen, Family Entertainment Centrum 

(FEC), vergaderruimten en ontmoetingsruimten en flexwerkplekken. 

3.1.2. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Vanuit verkeer(veiligheid) en parkeren moeten varianten voldoen aan: 

- De parkeernorm, zoals gesteld in de Nota Parkeernormen 2012, 

- Korte loopafstanden naar parkeerplaatsen, 

- Zo weinig mogelijk extra verkeer of hoge verkeersintensiteiten op omliggende wegen, 

- Waarborgen van Kiss & Ride voorziening, 

- Gescheiden houden van de verkeersstromen (voetganger, fietser, automobilist). 

3.1.3. Milieu, Natuur, Flora en Fauna 

De varianten moeten voldoen aan een aantal criteria vanuit milieu, natuur, flora en fauna. 

Milieu: 

- Het bouwplan moet minimaal voldoen aan de wettelijke milieueisen (wet milieubeheer); 

- De eventuele negatieve effecten van de verkeerstromen bij de woningen rondom het 

plangebied. Dit wordt bepaald op basis van een akoestisch onderzoek. 

Natuur:  

- Het bouwplan moet voldoen aan het Gelders Natuur Netwerk (voormalig EHS). Als een 

bouwplan binnen de groene ontwikkelingszone valt geldt de “nee tenzij” benadering. Dit 

betekent dat bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke ken-

merken of waarden van het gebied significant worden aangetast. Tenzij er geen reële al-

ternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. De provincie is 

hierin bevoegd gezag, toetst het plan en geeft al dan niet toestemming; 

- Sportpark Bezelhorst valt binnen het groene ontwikkelingsgebied. Dit is een punt van aan-

dacht. 

Flora- en Fauna:  

- Het bouwplan moet voldoen aan de eisen van de Flora- en Faunawet. De vliegroutes van 

de vleermuizen naar de foerageergebieden zijn een punt van aandacht; 

- Het bouwplan moet voldoen aan het gemeentelijke beleidskader Bomenstructuren & Park 

(groen in de stad);  

- De bomenrij/laanstructuur langs de Bilderdijkstraat en de Oude Rozengaardseweg staan 

op de Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur. Alle bomen binnen het studiegebied zijn 

geïnventariseerd en op waarde getaxeerd. Waardevolle bomen die gekapt moeten wor-

den, moet gecompenseerd worden (financieel of herplant).  

3.1.4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

De mate waarin de bebouwing past in de omgeving en de inrichting van de buitenruimte 

bepaalt de stedenbouwkundige kwaliteit. Belangrijk is dat het juiste gebouw op de juiste plek 

komt. Stedenbouw toetst varianten op de volgende punten: 

- De mogelijkheid om de school en de bijbehorende buitenruimtes, waaronder het parkeren 

en het stallen van fietsen, in de beschikbare ruimte in te passen. 

- De bijdrage die het gebouw van de school levert aan het verbinden van de twee wijken 

Overstegen en De Bezelhorst. Onderdelen daarvan zijn: de zichtbaarheid en de herken-
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baarheid van de school vanuit de twee wijken en de functionele binding van de school 

met de omgeving. 

- De ligging van het gebouw ten opzichte van omliggende bebouwing: woningen, de 

school Mariëndael en Sportcentrum Rozengaarde. De relatie van het gebouw met (de 

bebouwing in) de omgeving. Het volume (hoogte, breedte, diepte) van de school ten op-

zichte van de bouwvolumes in de omgeving is daar een belangrijk onderdeel van. In dit 

geval verschillende de varianten nauwelijks, omdat het uitgangspunt steeds vrijwel het-

zelfde is. 

- De relatie en de combinatiemogelijkheid van de school met Sportcentrum Rozengaarde 

voor het gebruik van de sportzaal en van het zwembad. 

- De inpassing van autoverkeer en van een efficiënt te gebruiken parkeerterrein, waarbij het 

uitgangspunt is dat Kiss&Ride deel uitmaakt van het parkeerterrein. 

- De inpassing van langzaam verkeer en van een fietsenstalling die voldoende ruimte biedt. 

- De mogelijkheid om ruimte voor parkeren te combineren met de bestaande parkeervoor-

ziening bij Rozengaarde om onnodige extra verharding zoveel mogelijk te beperken. 

- De mate van inpassing van bestaand en nieuw groen om het groene karakter van de 

omgeving zoveel mogelijk te behouden. 

- De leesbaarheid (begrijpelijkheid) van de structuur in de omgeving. 

- De mogelijke overlast van de ontwikkeling voor de (bewoners in) omgeving. 

 

3.2. Zoekgebied  

Op basis van het uitgangspunt dat het 

IKC aan of in de directe omgeving van 

sportcentrum Rozengaarde moet lig-

gen, is onderstaand zoekgebied be-

paald. Dit gebied ligt centraal in de 

wijk. Zodanig, dat het ‘dichtbij’ is voor 

de bewoners en dat het precies tussen 

beide buurten Noord en Overstegen 

ligt. Daarmee is het met recht een 

centrum voor beide buurten. Van hier-

uit kunnen zowel fysiek als functioneel 

eenvoudig en laagdrempelig verbin-

dingen worden gelegd met en tussen 

het onderwijs, de buurten en hun be-

woners en sport en recreatie. Tegelijk 

biedt dit zoekgebied voldoende ruim-

te om het IKC te realiseren. 
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4. Bouwkavel (bebouwd en onbebouwd) 
 

Om te kunnen bepalen wat de beste locatie is voor het IKC moet duidelijk zijn hoeveel vier-

kante meters bouwkavel nodig is. In het programma van eisen, dat in samenspraak met de 

verschillende gebruikers is opgesteld, zijn de volgende oppervlaktes bvo (bruto vloer opper-

vlak) opgenomen: 

- Onderwijs (gefuseerde school OBS Het Palet en OBS Overstegen):  1.800 m2 

- Kinderopvang, incl. voor- en naschoolse opvang en Peuterspeelzaal:     218 m2 

- Wijkvoorzieningen: wijkbedrijf, buurtcoaches, ontmoeting en overleg:     445 m2 

Totaal 2.463 m2.  

 

De school heeft vanuit onderwijskundig oogpunt sterke voorkeur voor maximaal twee bouw-

lagen. Hiermee rekening houden is relevant om te kunnen waarborgen dat typisch grondge-

bonden functies zoals kinderopvang en peuterspeelzaal, ook daadwerkelijk op de begane 

grond gesitueerd kunnen worden. Daarmee wordt het benodigde bebouwde oppervlak 

2.463 : 2 (bouwlagen) = 1.231,5 m2.  

Voor dit onderzoek wordt dit veiligheidshalve naar boven afgerond naar 1.500 m2 voor het 

gebouw. Aan buitenruimte is circa 1.500 m2 nodig, voor schoolplein, fietsenstalling en terrein.  

 

Dit betekent voor het gebouw en de buitenruimte een totale kavelgrootte van circa 3.000 m2. 

  

Daarnaast dient in de toekomst rekening te worden gehouden met een uitbreiding van circa 

1.500 m2 bvo als OBS Hagen naar het IKC komt. Ook hiervoor gaan we uit van maximaal twee 

bouwlagen, waardoor een bebouwd oppervlak nodig is van 1.500 : 2 = 750 m2. Daar komt 750 

m2 terrein bij, waardoor het benodigde kavel voor de uitbreiding met OBS Hagen 1.500 m2 is.  

  

 

Omdat de locatie van het gebouw op de toekomstige kavel nog onbekend is, wordt dit voor-

lopig vertaald naar een benodigd bouwkavel van 4.500 m2 dat voor 50% wordt bebouwd. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de benodigde ruimte voor parkeren (ca. 56 pp) . Die 

wordt in combinatie met de parkeerbehoefte voor sportcentrum Rozengaarde opgenomen.  
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5. Beoordeling varianten 
 

In dit hoofdstuk wordt eerst de bestaande situatie toegelicht. Daarna volgt de beoordeling 

van alle varianten van de gemeente, de klankbordgroep van omwonenden en de Bomen-

stichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek. De beoordeling gebeurt voor elke 

variant afzonderlijk en op basis van de gestelde kaders (zie hoofdstuk 2) en de afwegingscrite-

ria (zie hoofdstuk 3). 

 

De achtereenvolgende varianten zijn: 

 

Variant  Omschrijving 

Variant 1 (gemeente): Verleggen Bilderdijkstraat 

Variant 2 (gemeente+BSA): Locatie Bezel-Inn 

Variant 3 (gemeente): Afsluiten Bezelhorstweg 

Variant 3a (gemeente): Afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde 

Variant 3a+ (gemeente): Afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde en wijk 

Variant 4 (gemeente): Locatie Bezel-Inn / Mariëndael 

Variant 5 (KBG): Parkeerplaats Rozengaarde 

Variant 5a (KBG): Parkeerplaats en ligweide Rozengaarde 

Variant 6 (KBG): Locatie Mariëndael 

Variant 7 (KBG en BSA): Rugby-, voetbalveld sportpark Bezelhorst 

 

Toelichting: 

- KBG = klankbordgroep omwonenden 

- BSA = Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek 

 

Opmerking: de varianten van de gemeente zijn dezelfde varianten waaruit het college van 

B&W op 17 december 2013 haar keus heeft gemaakt. Uitgezonderd variant 3a+. Deze is na 

het besluit van het college toegevoegd, op basis van reacties van omwonenden tijdens de 

informatiebijeenkomst in januari en aansluitende werksessie in maart 2014. 
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5.1. Bestaande situatie 

 

 
 

Gebied 

Hierboven staat de bestaande situatie in het zoekgebied voor de locatie IKC. De belangrijkste 

bestaande gebouwen zijn het sportcentrum Rozengaarde (circa 6.350 m2), de school voor 

speciaal onderwijs Mariëndael (circa 1.350 m2) en het wijkgebouw Bezel-Inn (circa 350 m2).  

De direct aanliggende woningen rondom het zoekgebied zijn geel gearceerd. Afhankelijk van 

de locatiekeuze liggen deze woningen het meest in de invloedsfeer van het nieuwe IKC. 

In rood zijn de verschillende deelgebieden weergegeven met de bijbehorende oppervlaktes. 

De beoogde bouwkavel voor het nieuwe IKC is rechts onderin weergegeven. Dit geeft een 

eerste indruk van de omvang van het benodigde gebied in relatie tot de omgeving. 

 

Verkeer 

De wegenstructuur rondom het zoekgebied is met blauw aangegeven.  

De Bilderdijkstraat is veruit de drukste weg. In 2010 zijn op deze weg verkeerstellingen uitge-

voerd ter hoogte van het zwembad. Destijds bleek dat er 10.000 voertuigen per etmaal op de 

Bilderdijkstraat rijden. Op basis van het verkeersmodel dat de gemeente hanteert, zal de hoe-

veelheid verkeer de komende jaren afnemen, vooral door de komst van de oostelijke rand-

weg. De prognose is dat het verkeer daalt naar 7000-8000 voertuigen per etmaal. Blijft onverlet 

dat de Bilderdijkstraat een drukke straat is. Los van het nieuwe IKC krijgt de gemeente veel 

klachten over de verkeersveiligheid van met name de kruising Bezelhorstweg-Bilderdijkstraat-

Marsmanstraat. De Bezelhorstweg is nu al een veel gebruikte route, met name voor fietsende 

jeugd. Zowel in het gemeentelijk fietsplan als in het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan wordt 

deze kruising als knelpunt aangemerkt. In opdracht van de provincie en de regio Achterhoek 

is een onderzoek onder scholieren gehouden. Het onderzoek bevestigt dat de kruising een 

knelpunt vormt. Bureau Royal Haskoning DHV heeft aansluitend een quickscan uitgevoerd 
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naar de kruising en een mogelijke oplossing die naar voren kwam is om de kruising te voorzien 

van een verkeersplateau. Door de samenvoeging van de scholen ontstaat een school van 

300 leerlingen. Tachtig procent van de leerlingen komt van de oostkant van Doetinchem. De-

ze leerlingen moeten de genoemde kruising moet oversteken.  

Een tweede verkeersknelpunt in het zoekgebied is het halen en brengen van leerlingen van 

Mariëndael met busjes. De busjes zorgen iedere ochtend voor een chaotische situatie op de 

Oude Rozengaardseweg. 

 

Stedelijke kwaliteit 

Groen bepaalt het beeld van het zoekgebied. Het gebied ligt weliswaar centraal in de wijk, 

maar tegelijk ook op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied. Het groene karakter 

wordt versterkt door het brede groene profiel van de Bilderdijkstraat met bomenrijen in brede 

grasbermen. Ook de Bezelhorstweg heeft een ruim, groen profiel. Aan beide kanten staan 

eiken en struiken in de onderbegroeiing. Aan de kant van het sportcentrum staat een dubbele 

rij eiken, aan de overkant een enkele rij. Door de vele grote bomen, de afstand tot de weg en 

het struikgewas is het sportcentrum grotendeels aan het zicht onttrokken. Hetzelfde geldt voor 

Mariëndael aan de andere kant van de Bezelhorstweg.  

Het sportcentrum is een weinig opvallend gebouw, met weinig uitstraling. Ook vanaf de Bil-

derdijkstraat is het nauwelijks zichtbaar, uitgezonderd de kronkelige glijbaan van het zwem-

bad die uit het gebouw steekt. Ook ter hoogte van de ingang van het sportcentrum, aan de 

Bezelhorstweg, is het gebouw puur functioneel. Naast de ingang ligt een groot parkeerterrein 

dat plaats biedt aan zo’n 160 auto’s en ruim 180 fietsen. Door het groen, de omvang van de 

parkeerplaats en de functionele maar weinig uitnodigende vormgeving van het gebouw 

draagt het sportcentrum niet of nauwelijks bij aan een positieve beleving van de omgeving. 

Hetzelfde geldt voor de tegenoverliggende school Mariëndael; een eenlaags, puur functio-

neel gebouw dat hier lijkt te staan puur vanwege het feit dat hier toevallig ruimte was. Kortom, 

als geheel kan het gebied een kwalitatieve impuls zeker gebruiken, waardoor de gebouwen-

meer een onderdeel vormen van hun omgeving. 
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5.2. Variant 1: verleggen Bilderdijkstraat 

 

 
 

Variant 1 is ingediend door de gemeente en eerder meegenomen in de afweging die het 

college in haar besluit van 17 december 2013 heeft gemaakt. 

 

Beoordeling variant 1: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride niet plaatsvinden op het parkeerter-

rein maar op de Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg. 

Ontsluiting / Infrastructuur: In deze variant moet de Bilderdijkstraat verlegd worden dit is een 

aanzienlijke kostenpost 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Deze variant biedt goede mogelijkheden voor het leggen van de verbinding tussen de func-

ties van Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt direct aan de zijde waar de sportzaal en 

het instructie- en therapiebad is gelegen. In de verbouwing van Rozengaarde is rekening ge-

houden met dit gebruik door aan de zijde van de Bilderdijkstraat te voorzien in een eigen en-

tree die autonoom gebruik van de sportzaal en zwembad mogelijk maakt. Deze entree geeft 

tevens direct toegang tot verkeersruimten waarmee de overige functies van het sportcentrum 
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en family entertainment centrum bereikt kunnen worden. Indien nodig zijn deze verkeersruim-

ten, in verband met de beheersbaarheid, ook afsluitbaar. De hoofdentree van Rozengaarde 

ligt aan de andere zijde van het gebouw waardoor een directe verbinding hiermee niet mo-

gelijk is. Deze opzet maakt dat de gebruikersstromen vanuit het IKC en de publieke bezoekers 

van het Sportcentrum gescheiden zijn.  

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: Het plangebied valt binnen de bomen(laan)structuur van de Bilderdijkstraat. De in-

greep in de bomenstructuur aan twee zijde van de Bilderdijkstraat is groot (kap van minimaal 

11 zeer waardevolle bomen). Dit resulteert in een forse bomencompensatie, met een kosten-

raming  van € 255.000,- voor financiële compensatie of herplant (bron: Bomen Effect Analyse 

bureau Anders). 

Flora en Fauna: De bomen(laan)structuur is belangrijk voor de vliegroutes van de vleermuizen 

van/naar de foeragegebieden (bron: flora en fauna onderzoek Staring advies) 

Het bouwgebied onderbreekt de vliegroute Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de 

uitwerking van het inrichtingsplan/ de stedenbouwkundige uitwerking. Behoud van een bo-

menlaan of herplant hiervan in de openbare ruimte. 

Milieu: De Bilderdijkstraat komt dichter bij de woningen aan de Marsmanstraat. Het verkeers-

lawaai bij het woningen aan de Marsmanstraat/Anna Blamanstraat (6 woningen) neemt toe. 

Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/ de stedenbouwkundige 

uitwerking. Met toepassen van geluidswerende voorzieningen kan het verkeerslawaai sterk 

verminderd worden. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Door de locatie van het IKC komt een verbinding tot stand tussen de woonwijken Overstegen 

en Bezelhorst. Het IKC ligt dan voor het gevoel meer centraal tussen de wijken en dat is voor 

de wijk overstijgende voorziening een pluspunt. Vanaf de belangrijkste aanvoerwegen komt 

het gebouw goed in het zicht, waardoor het een belangrijk herkenningspunt wordt. Voor de 

weinig aansprekende bebouwing van de sporthal ontstaat visueel een uitnodigend en leven-

dig punt, wat de uitstraling naar de omgeving sterk verbetert. Ook de vindbaarheid van het 

Sportcentrum zal toenemen. Voor het grootste deel van de directe woonomgeving levert het 

IKC op deze locatie de minste overlast als gevolg van het gebouw, de speelterreinen en het 

verkeer dat het aantrekt. Dat geldt niet voor de bewoners van het woonwagenkamp langs de 

Bilderdijkstraat. Het voordeel van het verleggen van de Bilderdijkstraat is dat de hoeveelheid 

autoverkeer sterk zal verminderen omdat de route voor doorgaand verkeer weinig interessant 

meer is. De doorlopende uitvalsweg van het centrum eindigt dan ook, maar dat is functioneel 

feitelijk niet anders dan het nu is. Minder autoverkeer is gunstig voor de verkeersveiligheid van 

schoolgaande kinderen. De overlast voor de bewoners van het aanliggende woonwagen-

kamp als gevolg van het verleggen van de weg zal daardoor ook beperkt blijven. Een conse-

quentie van de locatie van het IKC is dat veel groen, waaronder een groot deel van de rij 

grote bomen langs de bestaande Bilderdijkstraat, verdwijnt. Een andere consequentie is dat 

het realiseren van een goede parkeervoorziening lastig is. Dubbelgebruik van het parkeerter-

rein bij het sportcentrum is geen optie, waardoor de ruimte voor de parkeerplaatsen op de 

locatie zelf moeten komen. De verharding en de ontsluiting die daarbij horen doen grote af-

breuk aan de uitstraling van de locatie die wenselijk is, namelijk uitnodigend en groen.  
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5.3. Variant 2: locatie Bezel-Inn 

 

 
 

Variant 2 is ingediend door zowel de gemeente als door Bomenstichting Achter-

hoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek. De gemeente heeft deze variant eerder meege-

nomen in de afweging die het college in haar besluit van 17 december 2013 heeft gemaakt. 

 

Beoordeling variant 2: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. Kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride niet plaatsvinden op het parkeerter-

rein maar op de Oude Rozengaardseweg en Huygensstraat. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg wordt aanzienlijk hoog. Met name de Huygensstraat zal aangepast moeten worden. 

Daarbij zal het haal en breng gedrag leiden tot chaotische taferelen in combinatie met het 

huidige probleem van de busjes bij Mariëndael. 

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. Ook op de Oude Rozen-

gaardseweg ontstaat een onveilige situatie door het haal- en breng gedrag. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Fysiek is er in deze variant geen directe verbinding tussen het IKC en sportcentrum/FEC Rozen-

gaarde. Dit vormt een belemmering voor intensief gemeenschappelijk gebruik en samenwer-
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king met Rozengaarde. De afstand tussen beide voorzieningen is weliswaar beperkt, de be-

zoekers zullen de situatie ervaren als twee autonome en zelfstandige accommodaties. Dat wil 

niet zeggen dat er geen samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen 

mogelijk is. Vanzelfsprekend is het echter niet. Naast dat de accommodaties niet aan elkaar 

grenzen, draagt ook de oversteek van de Bezelhorstweg hier in negatieve zin aan bij. De mo-

gelijkheid van een overdekte verbindingsgalerij over de Bezelhorstweg (op minimaal 4 m 

hoogte) kan hierin in beperkte mate verbetering brengen. Een dergelijk voorziening wordt 

vanwege de hoogte en de lengte niet vanzelfsprekend gebruikt en is daarnaast vanuit exploi-

tatietechnische overwegingen niet wenselijk. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 12 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 35.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: Het plan heeft géén nadelig effect voor de flora en fauna (bron: onderzoek 

Staring advies). 

Milieu: De verkeersstroom bij de Huygenstraat neemt toe (bron: verkeersmodel gem. Doetin-

chem). Het verkeerslawaai bij de woningen aan de Huygen-straat/Oude Rozengaardseweg 

neemt toe. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/de stedenbouw-

kundige uitwerking (o.a. de situering van de kiss en Ride/Parkeerplaatsen). 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Tussen de school Mariëndael en de Huygensstraat is ruimte voor het IKC. Het benutten van die 

ruimte levert niet vanzelfsprekend ruimtelijke kwaliteit op. De ruime en groene opzet van de 

aanliggende wijk Bezelhorst staat zo erg onder druk. Het groen en het speelveldje voor de 

deur van de bewoners van de Huijgensstraat en de Oude Rozengaardseweg verdwijnt voor 

een groot gebouw, speelterreinen en parkeerterreinen en de hoeveelheid verkeer neemt 

aanzienlijk toe. Voor een voldoende parkeervoorziening in combinatie met een vanuit verkeer 

zinvolle ontsluiting is de ruimte met grote waarschijnlijkheid te klein. Een combinatie met het 

parkeerterrein bij Sportcentrum Rozengaarde is vanwege de afstand en het ontbreken van 

een directe relatie, geen optie. Het voordeel van de directe nabijheid van de sportvoorzie-

ningen is op deze locatie is zo klein dat andere locaties in de wijk ook een alternatief zouden 

kunnen zijn. De kwalitatieve impuls voor de omgeving van Sportcentrum Rozengaarde komt 

niet tot stand. Voordelen van de locatie zijn het behoud van de groene uitstraling van de Bil-

derdijkstraat en de mogelijkheid om in de toekomst de school Mariëndael in het IKC op te 

nemen. Verder zijn bestaande problemen als parkeren bij de Bezel-Inn en het haal- en breng-

verkeer van Mariëndael in één ontwikkeling op te lossen. De locatie vraagt veel aandacht 

voor een goede verkeerscirculatie, waarbij omwonenden zo min mogelijk overlast ondervin-

den. Het wijkcentrum Bezel-Inn, dat nu op de beoogde locatie staat, zal voor een goede in-

passing van het IKC direct ruimte moeten krijgen in het nieuwe gebouw. 
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5.4. Variant 3: afsluiten Bezelhorstweg 

 

 
 

Variant 3 is ingediend door de gemeente en eerder meegenomen in de afweging die het 

college in haar besluit van 17 december 2013 heeft gemaakt. 

 

Beoordeling variant 3: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. Kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride gecombineerd kunnen worden met 

het parkeerterrein bij Rozengaarde. Extra parkeerplaatsen zijn daarom niet noodzakelijk. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg wordt hoog. Aanpassingen aan beide wegen zijn noodzakelijk om het verkeer in goe-

de banen te leiden.  

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten kan in 

deze variant aangelegd worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Deze variant biedt de meest optimale mogelijkheden voor het leggen van de verbinding tus-

sen de functies van Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt direct aan de zijde waar de 

sportzaal en het FEC is gelegen. In het ontwerp voor het IKC kan eenvoudig een verbinding 

worden gelegd naar de entree aan de zijde van de Bilderdijkstraat die autonoom gebruik van 

de sportzaal en zwembad mogelijk maakt. Deze entree geeft tevens direct toegang tot ver-

keersruimten waarmee de overige functies van het sportcentrum en family entertainment cen-
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trum bereikt kunnen worden. Indien nodig zijn deze verkeersruimten, in verband met de be-

heersbaarheid, ook afsluitbaar.  

De situering van het IKC maakt het echter ook mogelijk dat er vrij eenvoudig een verbinding 

gemaakt kan worden met de hoofdentree van Rozengaarde. Voor bepaalde publieke doel-

groepen die vanuit het IKC deelnemen aan de activiteiten in het sportcentrum is dit vanuit 

beheeroverwegingen wenselijk. Het toezicht, dat toch al aanwezig in vanuit de reguliere be-

drijfsvoering van Rozengaarde, kan ook toezicht houden op dit gebruik vanuit het IKC. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 20 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 60.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: In het flora en fauna onderzoek (bron: Staring advies) zijn de vliegroutes van 

de vleermuizen in kaart gebracht. Het plangebied zit in de vliegroute Marsmanstraat-

Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/ de steden-

bouwkundige uitwerking (behouden van een bomenlaan bestaand of herplant. 

Milieu: De verkeersstroom bij de Huygensstraat neemt toe (bron: verkeersmodel gem. Doetin-

chem). Het verkeerslawaai bij de woningen aan de Huy-genstraat/Oude Rozengaardseweg 

neemt toe. De extra groenstrook geeft een buffer naar de woningen, hiermee wordt het ver-

keerslawaai verminderd. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Door de locatie van het IKC komt min of meer een verbinding tot stand tussen de woonwijken 

Overstegen en Bezelhorst. Het IKC ligt dan voor het gevoel meer centraal tussen de wijken en 

dat is voor de wijkoverstijgende voorziening een pluspunt. Vanaf de belangrijkste aanvoerwe-

gen komt het gebouw goed in het zicht, waardoor het een belangrijk herkenningspunt wordt. 

Voor de weinig aansprekende bebouwing van de sporthal ontstaat visueel een uitnodigend 

en levendig punt, wat de uitstraling naar de omgeving sterk verbetert. Of de vindbaarheid 

van het Sportcentrum zal toenemen is de vraag, want de verkeersstructuur verandert sterk. 

Het IKC komt op de plek van de directe verbinding tussen de wijkontsluitingsweg en het sport-

centrum. Dat heeft consequenties voor de hoeveelheid verkeer op de Huijgensstraat en de 

Oude Rozengaardseweg. Het verder van de woning afleggen van de Huijgensstraat biedt 

enig soelaas voor de bewoners in die straat, maar niet voor die in de Oude Rozengaardse-

weg. Het groen en speelveldje voor de deur van die bewoners verdwijnt en hoewel er ruimte is 

voor enige compensatie zal die niet dezelfde kwaliteit hebben. Voor het grootste deel van de 

directe woonomgeving levert het gebouw en de speelterreinen van het IKC op deze locatie 

de minste overlast. Andere voordelen zijn de directe relatie met het sportcentrum en de mo-

gelijkheid tot dubbelgebruik van het parkeerterrein bij Rozengaarde. Verder levert de T-kruising 

Marsmanstraat-Bilderdijkstraat een goede mogelijkheid op om de oversteekbaarheid van de 

Bilderdijkstraat voor fietsers en voetgangers sterk te verbeteren. Een consequentie van de lo-

catie van het IKC is dat veel groen, waaronder de rij grote bomen en de struiken, langs de 

Bezelhorstweg, verdwijnt. Aandacht is nodig voor een goed inpassing van de doorgaande 

fietsroute Marsmanstraat-Duval Slothouwerstraat.  
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5.5. Variant 3a: afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde 

 

 
 

Variant 3a is ingediend door de gemeente en eerder meegenomen in de afweging die het 

college in haar besluit van 17 december 2013 heeft gemaakt. Dit is de variant die het college 

van B&W destijds heeft gekozen (collegebesluit 17 december 2013). 

 

Beoordeling variant 3a: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. Kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride gecombineerd kunnen worden met 

het parkeerterrein bij Rozengaarde. Extra parkeerplaatsen zijn daarom niet noodzakelijk. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De toename van het verkeer op Huygensstraat en Oude Rozen-

gaardseweg wordt minder  omdat het bestemmingsverkeer van Rozengaarde een eigen toe-

gang krijgt naar het parkeerterrein. Doordat het overige verkeer nog wel via de Huygensstraat 

moet rijden blijft de Rozengaardseweg – Huygensstraat een drukke route. Aanpassingen van 

de wegen zijn nog altijd noodzakelijk.  

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten kan in 

deze variant aangelegd worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Als bij optie 3: Deze variant biedt de meest optimale mogelijkheden voor het leggen van de 

verbinding tussen de functies van Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt direct aan de 
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zijde waar de sportzaal en het FEC is gelegen. In het ontwerp voor het IKC kan eenvoudig een 

verbinding worden gelegd naar de entree aan de zijde van de Bilderdijkstraat die autonoom 

gebruik van de sportzaal en zwembad mogelijk maakt. Deze entree geeft tevens direct toe-

gang tot verkeersruimten waarmee de overige functies van het sportcentrum en family enter-

tainment centrum bereikt kunnen worden. Indien nodig zijn deze verkeersruimten, in verband 

met de beheersbaarheid, ook afsluitbaar.  

De situering van het IKC maakt het echter ook mogelijk dat er vrij eenvoudig een verbinding 

gemaakt kan worden met de hoofdentree van Rozengaarde. Voor bepaalde publieke doel-

groepen die vanuit het IKC deelnemen aan de activiteiten in het sportcentrum is dit vanuit 

beheeroverwegingen wenselijk. Het toezicht, dat toch al aanwezig in vanuit de reguliere be-

drijfsvoering van Rozengaarde, kan ook toezicht houden op dit gebruik vanuit het IKC. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 20 bomen met een hoge verwachtingswaarde. De ontslui-

tingsweg naar het de parkeerplaats doorkruist de bomen(laan)structuur. In deze laan moeten 

vier zeer waardevolle bomen gekapt worden. Deze bomen hebben een hoge taxatie waarde 

totaal. De kosten zijn meegenomen in het financieel overzicht, totaal € 150.000,- (bron: taxatie 

bomen: bureau Anders). 

Flora en Fauna: In het flora en fauna onderzoek (bron: Staring advies) zijn de vliegroutes van 

de vleermuizen in kaart gebracht. Het plangebied zit in de vliegroute Marsmanstraat-

Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/ de steden-

bouwkundige uitwerking (behouden van een bomenlaan bestaand of herplant).  

Milieu: De aanleg van de ontsluitingsweg naar de parkeerplaats zorgt voor een betere ver-

keersverdeling c.q. (per saldo) een vermindering van het verkeer op de Huygenstraat/Oude 

Rozengaardseweg (bron: verkeersmodel Doetinchem). Dit resulteert in een afname van ver-

keerslawaai bij de woningen aan de Huygenstraat/Oude Rozengaardseweg. De boerde-

rij/woning Bezelhorstweg 107 krijgt een toename van verkeerslawaai. Dit is een aandachtspunt 

bij de uitwerking van het inrichtingsplan. Met toepassen van geluidswerende voorzieningen 

(scherm) kan het verkeerslawaai sterk verminderd worden. 

De parkeerplaats Rozengaarde kan door het IKC gebruikt worden gebruikt worden als Kiss en 

Ride (efficiënt ruimte gebruik en kosten besparend). 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Een pluspunt van deze variant ten opzichte van de basisvariant is dat een groot deel van het 

autoverkeer niet door de wijk hoeft, omdat het parkeren bij die voorzieningen een eigen ont-

sluiting vanaf de Bilderdijkstraat krijgt. Dat geldt niet voor verkeer vanuit de Bezelhorst. Vraag is 

of dat genoeg oplevert. De route Huijgensstraat – Oude Rozengaardseweg wordt de hoofd-

ontsluiting van de wijk Bezelhorst en dat zorgt voor veel extra verkeer op die twee nu rustige 

wegen. Verder bestaat het gevaar dat vele haal- en brengverkeer op de Rozengaardseweg 

stopt, omdat het officiële parkeerterrein een te grote omweg betekent. Een nadeel voor het 

zwembad bij Sportcentrum Rozengaarde is dat de ligweide verdwijnt of aan verblijfskwaliteit 

sterk inboet. 
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5.6. Variant 3a+: afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde en wijk  

 

 
 

Variant 3a+ is ingediend door de gemeente. Dit is in feite variant 3a, met als belangrijke plus 

(verschil)  dat de toegangsweg naar de parkeerplaats meteen ook een verbindingsweg tus-

sen de Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg is. Deze variant is na het collegebesluit over de 

locatie (17 december 2013) toegevoegd, op basis van reacties van omwonenden tijdens de 

informatiebijeenkomst over het collegebesluit in januari en de aansluitende werkbijeenkomst in 

maart 2014.  

 

Beoordeling variant 3a+: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal de kiss en ride gecombineerd kunnen worden met 

het parkeerterrein bij Rozengaarde. Extra parkeerplaatsen zijn daarom niet noodzakelijk. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg neemt niet veel toe in deze variant omdat het verkeer via de nieuwe verbinding weg 

geleid wordt.  

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten kan in 

deze variant aangelegd worden. 
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2. IKC ambitie en warme verbinding 

Als bij variant 3 en 3a: Deze variant biedt de meest optimale mogelijkheden voor het leggen 

van de verbinding tussen de functies van Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt direct 

aan de zijde waar de sportzaal en het FEC is gelegen. In het ontwerp voor het IKC kan een-

voudig een verbinding worden gelegd naar de entree aan de zijde van de Bilderdijkstraat die 

autonoom gebruik van de sportzaal en zwembad mogelijk maakt. Deze entree geeft tevens 

direct toegang tot verkeersruimten waarmee de overige functies van het sportcentrum en 

family entertainment centrum bereikt kunnen worden. Indien nodig zijn deze verkeersruimten, 

in verband met de beheersbaarheid, ook afsluitbaar.  

De situering van het IKC maakt het echter ook mogelijk dat er vrij eenvoudig een verbinding 

gemaakt kan worden met de hoofdentree van Rozengaarde. Voor bepaalde publieke doel-

groepen die vanuit het IKC deelnemen aan de activiteiten in het sportcentrum is dit vanuit 

beheeroverwegingen wenselijk. Het toezicht, dat toch al aanwezig in vanuit de reguliere be-

drijfsvoering van Rozengaarde, kan ook toezicht houden op dit gebruik vanuit het IKC. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 20 bomen met een hoge verwachtingswaarde. De ontslui-

tingsweg naar het de parkeerplaats doorkruist de bomen(laan)structuur. In deze laan moeten 

vier zeer waardevolle bomen gekapt worden.  Deze bomen hebben een hoge taxatie waar-

de totaal. De kosten zijn meegenomen in het financieel overzicht, totaal € 150.000,- (bron: 

taxatie bomen: bureau Anders). 

Flora en Fauna: In het flora en fauna onderzoek (bron: Staring advies) zijn de vliegroutes van 

de vleermuizen in kaart gebracht. Het plangebied zit in de vliegroute Marsmanstraat-

Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/ de steden-

bouwkundige uitwerking (behouden van een bomenlaan bestaand of herplant). 

Milieu: De aanleg van de ontsluitingsweg naar de parkeerplaats zorgt voor een betere ver-

keersverdeling c.q. (per saldo) een vermindering van het verkeer op de Huygenstraat/Oude 

Rozengaardseweg (bron: verkeersmodel Doetinchem). Dit resulteert in een sterke afname van 

verkeerslawaai bij de woningen aan de Huygenstraat/Oude Rozengaardseweg. De boerde-

rij/woning Bezelhorstweg 107 krijgt een toename van verkeerslawaai. Dit is een aandachtspunt 

bij de uitwerking van het inrichtingsplan. Met toepassen van geluidswerende voorzieningen 

(scherm) kan het verkeerslawaai sterk verminderd worden. 

De parkeerplaats Rozengaarde kan door het IKC gebruikt worden gebruikt worden als Kiss en 

Ride (efficiënt ruimte gebruik en kosten besparend). 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Een pluspunt van deze variant ten opzichte van de basis- en de a-variant is dat een groot deel 

van het autoverkeer niet door de wijk hoeft, omdat het parkeren bij die voorzieningen een 

eigen ontsluiting krijgt. De route Huijgensstraat – Oude Rozengaardseweg wordt deels de 

hoofdontsluiting van de wijk Bezelhorst. Ondanks een betere spreiding komt toch veel extra 

verkeer op die twee nu rustige wegen. Verder bestaat het gevaar dat veel haal- en brengver-

keer op de Rozengaardseweg stopt, omdat het officiële parkeerterrein om wat voor een re-

den dan ook een te grote omweg betekent. Ervaring leert dat veel ouders die kinderen van 

en naar school halen en brengen geen enkele reden nodig hebben. Een nadeel voor het 

zwembad bij Sportcentrum Rozengaarde is dat de ligweide verdwijnt of aan verblijfskwaliteit 

sterk inboet. 
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5.7. Variant 4: locatie Bezel-Inn / Mariëndael 

 

 
 

Variant 4 is ingediend door de gemeente en eerder meegenomen in de afweging die het 

college in haar besluit van 17 december 2013 heeft gemaakt. 

 

Beoordeling variant 4: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen zal de kiss en ride niet plaatsvinden op het parkeerterrein 

maar op de Oude Rozengaardseweg en Huygensstraat. De hoeveelheid verkeer op Huygens-

straat en Oude Rozengaardseweg wordt aanzienlijk hoog. Met name de Huygensstraat zal 

aangepast moeten worden. Daarbij zal het haal en breng gedrag leiden tot chaotische tafe-

relen in combinatie met het huidige probleem van de busjes bij Mariëndael. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg neemt toe in deze variant.  

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Als bij variant 2: Fysiek is er in deze variant geen directe verbinding tussen het IKC en sportcen-

trum/FEC Rozengaarde. Dit vormt een belemmering voor intensief gemeenschappelijk gebruik 

en samenwerking met Rozengaarde. De afstand tussen beide voorzieningen is weliswaar be-
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perkt, de bezoekers zullen de situatie ervaren als twee autonome en zelfstandige accommo-

daties. Dat wil niet zeggen dat er geen samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van 

voorzieningen mogelijk is. Vanzelfsprekend is het echter niet. Naast dat de accommodaties 

niet aan elkaar grenzen, draagt ook de oversteek van de Bezelhorstweg hier in negatieve zin 

aan bij. De mogelijkheid van een overdekte verbindingsgalerij over de Bezelhorstweg (op mi-

nimaal 4 m hoogte) kan hierin in beperkte mate verbetering brengen. Een dergelijk voorzie-

ning wordt vanwege de hoogte niet vanzelfsprekend gebruikt en is daarnaast vanuit exploita-

tie technische overwegingen niet wenselijk. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 12 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 35.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: Deze variant heeft géén nadelig effect voor de flora en fauna (bron: onder-

zoek Staring advies). 

Milieu: De verkeersstromen bij de Huygenstraat neemt toe (bron: verkeersmodel gemeente 

Doetinchem). Het verkeerslawaai bij de woningen aan de Huy-genstraat/Oude Rozengaard-

seweg neemt toe. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/de ste-

denbouwkundige uitwerking (o.a. de situering van de Kiss en Ride/Parkeerplaatsen). 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

De locatie in deze variant biedt ruim voldoende ruimte voor het IKC en voor een goede ruim-

telijke inpassing die een impuls voor de woonomgeving betekent. Dat is een verbetering ten 

opzichte van de weinig aansprekende invulling van de locatie door de het wijkgebouw Bezel-

Inn en de school Mariëndael. Ook op deze locatie komt een verbinding tot stand tussen de 

woonwijken Overstegen en Bezelhorst. Het IKC ligt dan voor het gevoel meer centraal tussen 

de wijken en dat is voor de wijk overstijgende voorziening een pluspunt. Vanaf de belangrijkste 

aanvoerwegen komt het gebouw goed in het zicht, waardoor het een belangrijk herken-

ningspunt wordt. Op de uitstraling van het Sportcentrum heeft de ontwikkeling weinig beteke-

nis. Een directe verbinding met het sportcentrum is er niet. Om het sportcentrum te bereiken 

moeten leerlingen de Bezelhorstweg oversteken en dat is minder veilig dan als er een directe 

verbinding bestaat. Een brug is wel veilig, maar niet ideaal, al kan die brug op zich als herken-

ningspunt goed bijdragen aan de vindbaarheid van het IKC en het sportcentrum. De brug is 

nodig om discussie over andere mogelijke locaties in Noord die geen directe binding hebben 

met het sportcentrum te voorkomen. De verkeersstructuur wijzigt niet en de verkeerscirculatie 

is zo te beïnvloeden dat de verkeersoverlast voor bewoners van de Huijgensstraat en de Oude 

Rozengaardseweg niet toeneemt. Het dubbelgebruik van het parkeerterrein bij Rozengaarde 

is niet ondenkbaar maar vanwege het algemene parkeergedrag niet waarschijnlijk. Dat bete-

kent dat op de locatie veel verharding nodig is voor parkeren. Voordeel is dat de bestaande 

groenstructuur zoveel mogelijk behouden kan blijven, en een groene inpassing is te realiseren.  
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5.8. Variant 5:  op parkeerplaats Rozengaarde 

 

 
 

 

Variant 5 is ingediend door de klankbordgroep van omwonenden. 

 

Beoordeling variant 5: 

 

1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen vervalt het parkeerterrein bij Rozengaarde. Deze 200 par-

keerplaatsen moeten gecompenseerd worden. Dat kan niet op de aangegeven plek achter 

Mariëndael. De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg wordt 

aanzienlijk hoog. Met name de Huygensstraat zal aangepast moeten worden. Daarbij zal het 

haal en breng gedrag leiden tot chaotische taferelen in combinatie met het huidige pro-

bleem van de busjes bij Mariëndael. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg neemt toe in deze variant.  

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Deze variant biedt mogelijkheden voor het leggen van de verbinding tussen de functies van 

Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt echter direct aan de zijde waar de hoofdentree 

auto te gast 
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en de kantoorfuncties zijn gelegen. Dat wil zeggen dat er met de nodige aanpassingen in het 

sportcentrum een verbinding gemaakt kan worden met de hoofdentree van Rozengaarde. 

Voor bepaalde publieke doelgroepen die vanuit het IKC deelnemen aan de activiteiten in 

het sportcentrum is dit vanuit beheeroverwegingen (toezicht) wenselijk. Het creëren van een 

verbinding met de entree aan de zijde van de Bilderdijkstraat, die autonoom gebruik van de 

sportzaal en zwembad mogelijk maakt is zonder ingrijpende aanpassingen niet mogelijk. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 20 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 60.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: Het plan heeft géén nadelig effect voor de flora en fauna (bron: onderzoek 

Staring advies). 

Milieu: De situering van de kiss en ride en de ontsluiting parkeerplaatsen (208) is een punt van 

aandacht. De parkeerplaats resulteren in extra ver-keer/verkeerslawaai bij de woningen aan 

de Huygenstraat, Oude Rozengaardseweg/Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de 

uitwerking van het inrichtingsplan/de stedenbouwkundige uitwerking. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Voor het gevoel komt het IKC vooral in de wijk Bezelhorst te liggen. Het IKC is niet zichtbaar 

vanaf de belangrijkste aanvoerwegen en de binding met de wijk Overstegen ontbreekt. De 

vindbaarheid van het IKC en ook van het sportcentrum is alleen te vergroten met verwijsbor-

den. Het her-ontwikkelen van het parkeerterrein bij Rozengaarde biedt wel kansen om ruimte-

lijke kwaliteit aan die zijde van het sportcentrum een flinke impuls te geven. Dat vraagt wel om 

vergaande ingreep, namelijk om meervoudig ruimtegebruik, want de ruimte voor parkeren 

moet ergens terugkomen en anders dan op de locatie zelf is die ruimte nergens in de directe 

omgeving aanwezig. Dat betekent of parkeren ondergronds of half-ondergronds met het IKC 

daar bovenop. Een andere mogelijkheid is een parkeerdek, ofwel parkeren in meerdere la-

gen, maar dat zal de visuele kwaliteit van de omgeving eerder verslechteren dan verbeteren. 

Voordelen van deze variant zijn dat het sportcentrum een aansprekende zijde krijgt, de be-

staande situatie in de wijk zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, de groenstructuur behouden 

blijft. Aandacht is nodig voor de overgang naar het woonperceel naast het sportcentrum. In 

dat opzicht verschilt variant 5 van variant 5a. Bij de laatste is die aandacht iets belangrijker. 

Lettend op de grootte en geringe hoogte van het gebouw lijkt dat goed oplosbaar.  
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5.9. Variant 5a: op parkeerplaats en ligweide Rozengaarde 

 

 

 
 

 

Variant 5a is ingediend door de klankbordgroep van omwonenden.   

 

Beoordeling variant 5a: 

 

 1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. Kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen vervalt een groot deel van het parkeerterrein bij Rozen-

gaarde. Deze vervallen parkeerplaatsen moeten gecompenseerd worden. Het compenseren 

achter Mariëndael is geen logische optie. Dat ligt te ver van Rozengaarde en het IKC van-

daan. 

De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg wordt hoger door de 

extra parkeerplaatsen. Met name de Huygensstraat zal aangepast moeten worden. Het halen 

en brengen van de kinderen zou op het parkeerterrein bij Rozengaarde plaats kunnen vinden 

tenzij het parkeerterrein al bezet door bezoekers van Rozengaarde. Als dat het geval is zal het 

haal en brenggedrag leiden tot chaotische taferelen in combinatie met het huidige probleem 

van de busjes bij Mariëndael. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg neemt toe in deze variant.  

auto te gast 
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Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Als bij variant 5: Deze variant biedt mogelijkheden voor het leggen van de verbinding tussen 

de functies van Rozengaarde en het IKC. De uitbreiding ligt echter direct aan de zijde waar 

de hoofdentree en de kantoorfuncties zijn gelegen. Dat wil zeggen dat er met de nodige 

aanpassingen in het sportcentrum een verbinding gemaakt kan worden met de hoofdentree 

van Rozengaarde. Voor bepaalde publieke doelgroepen die vanuit het IKC deelnemen aan 

de activiteiten in het sportcentrum is dit vanuit beheeroverwegingen (toezicht) wenselijk. Het 

creëren van een ver-binding met de entree aan de zijde van de Bilderdijkstraat, die auto-

noom gebruik van de sportzaal en zwembad mogelijk maakt is zonder ingrijpende aanpassin-

gen niet mogelijk. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 15 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 45.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: In het flora en fauna onderzoek (bron Staring advies) zijn de vliegroutes van de 

vleermuizen in kaart gebracht. Het plangebied zit in de vliegroute Bilderdijkstraat (ligweide 

zwembad) Bezelhorstweg. Dit is een aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/ 

de stedenbouwkundige uitwerking. 

Milieu: De situering van de kiss en ride en de ontsluiting parkeerplaatsen(104) is een punt van 

aandacht. De parkeerplaats resulteren in extra verkeer/verkeerslawaai bij de woningen aan 

de Huygenstraat, Oude Rozengaardseweg/Bezelhorstweg en de Coopstraat. Dit is een aan-

dachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/de stedenbouwkundige uitwerking. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Voor het gevoel komt het IKC vooral in de wijk Bezelhorst te liggen. Het IKC is niet zichtbaar 

vanaf de belangrijkste aanvoerwegen en de binding met de wijk Overstegen ontbreekt. De 

vindbaarheid van het IKC en ook van het sportcentrum is alleen te vergroten met verwijsbor-

den. Het her-ontwikkelen van het parkeerterrein bij Rozengaarde biedt wel kansen om ruimte-

lijke kwaliteit aan die zijde van het sportcentrum een flinke impuls te geven. Dat vraagt wel om 

vergaande ingreep, namelijk om meervoudig ruimtegebruik, want de ruimte voor parkeren 

moet ergens terugkomen en anders dan op de locatie zelf is die ruimte nergens in de directe 

omgeving aanwezig. Dat betekent of parkeren ondergronds of half-ondergronds met het IKC 

daar bovenop. Een andere mogelijkheid is een parkeerdek, ofwel parkeren in meerdere la-

gen, maar dat zal de visuele kwaliteit van de omgeving eerder verslechteren dan verbeteren. 

Voordelen van deze variant zijn dat het sportcentrum een aansprekende zijde krijgt, de be-

staande situatie in de wijk zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, de groenstructuur behouden 

blijft. Aandacht is nodig voor de overgang naar het woonperceel naast het sportcentrum. In 

dat opzicht verschilt variant 5 van variant 5a. Bij de laatste is die aandacht iets belangrijker. 

Lettend op de grootte en geringe hoogte van het gebouw lijkt dat goed oplosbaar.  
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5.10. Variant 6: op locatie Mariëndael 

 

 

 
 

 

Variant 6 is ingediend door de klankbordgroep van omwonenden.   

 

Beoordeling variant 6: 

 

 1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride gecombineerd kunnen worden met 

het parkeerterrein bij Rozengaarde. Bovendien worden extra parkeerplaatsen aangelegd 

achter het huidige Mariëndael. 

De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg zal wel wat toenemen 

maar dat wordt weer gecompenseerd door het wegvallen van Mariëndael 

Ontsluiting / Infrastructuur: De hoeveelheid verkeer op Huygensstraat en Oude Rozengaard-

seweg neemt gering toe in deze variant. De infrastructuur hoeft niet aangepast te worden. 

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Als bij variant 2 en 4: Fysiek is er in deze variant geen directe verbinding tussen het IKC en 

sportcentrum/FEC Rozengaarde. Dit vormt een belemmering voor intensief gemeenschappe-

lijk gebruik en samenwerking met Rozengaarde. De afstand tussen beide voorzieningen is wel-

iswaar beperkt, de bezoekers zullen de situatie ervaren als twee autonome en zelfstandige 

accommodaties. Dat wil niet zeggen dat er geen samenwerking en gemeenschappelijk ge-

bruik van voorzieningen mogelijk is. Vanzelfsprekend is het echter niet. Naast dat de accom-

modaties niet aan elkaar grenzen, draagt ook de oversteek van de Bezelhorstweg hier in ne-

gatieve zin aan bij. De mogelijkheid van een overdekte verbindingsgalerij over de Bezelhorst-

weg (op minimaal 4 m hoogte) kan hierin in beperkte mate verbetering brengen. Een dergelijk 

voorziening wordt vanwege de hoogte niet vanzelfsprekend gebruikt en is daarnaast vanuit 

exploitatie technische overwegingen niet wenselijk. 
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3. Milieu/Flora en Fauna 

Bomen: In het plangebied staan 12 bomen met een hoge verwachtingswaarde. In onze kos-

tenraming gaan we uit van: € 35.000,- (bron: Bomen Effect Analyse bureau Anders) financiële 

compensatie, verplaatsing of herplant. 

Flora en Fauna: Het plan heeft géén nadelig effect voor de flora en fauna (bron: onderzoek 

Staring advies). 

Milieu: De situering van de kiss en ride is een punt van aandacht. De parkeerplaats resulteren 

in extra verkeer/verkeerslawaai bij de woningen aan de Oude Rozengaardseweg. Dit is een 

aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan/de stedenbouwkundige uitwerking. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

In essentie verschilt deze variant niet van variant 4. De locatie in deze variant biedt ruim vol-

doende ruimte voor het IKC en voor een goede ruimtelijke inpassing die een impuls voor de 

woonomgeving betekent. Dat is een verbetering ten opzichte van de weinig aansprekende 

invulling van de locatie door de het wijkgebouw Bezel-Inn en de school Mariëndael. Ook op 

deze locatie komt een verbinding tot stand tussen de woonwijken Overstegen en Bezelhorst. 

Het IKC ligt dan voor het gevoel meer centraal tussen de wijken en dat is voor de wijk overstij-

gende voorziening een pluspunt. Vanaf de belangrijkste aanvoerwegen komt het gebouw 

goed in het zicht, waardoor het een belangrijk herkenningspunt wordt. Op de uitstraling van 

het Sportcentrum heeft de ontwikkeling weinig betekenis. Een directe verbinding met het 

sportcentrum is er niet. Om het sportcentrum te bereiken moeten leerlingen de Bezelhorstweg 

oversteken en dat is minder veilig dan als er een directe verbinding bestaat. Een brug is wel 

veilig, maar niet ideaal, al kan die brug op zich als herkenningspunt goed bijdragen aan de 

vindbaarheid van het IKC en het sportcentrum. De verkeersstructuur wijzigt niet en de ver-

keerscirculatie is zo te beïnvloeden dat de verkeersoverlast voor bewoners van de Huijgens-

straat en de Oude Rozengaardseweg niet toeneemt. Het dubbelgebruik van het parkeerter-

rein bij Rozengaarde is niet ondenkbaar maar vanwege het algemene parkeergedrag niet 

waarschijnlijk. Dat betekent dat op de locatie veel verharding nodig is voor parkeren. Voor-

deel is dat de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk behouden kan blijven, en een groe-

ne inpassing is te realiseren. Een aandachtspunt is het effect van het verhuizen van Mariën-

dael op de nieuwe omgeving van de school. Die krijgt dan te maken met de overlast van de 

haal- en brengbusjes. Verder heeft Mariëndael dan helemaal geen binding meer met Sport-

centrum Rozengaarde.  
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5.11. Variant 7: rugby-, voetbalveld sportpark Bezelhorst 

 

 

 
 

Variant 5 is ingediend door de klankbordgroep van omwonenden en door de Bomenstichting 

Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek. 

 

Beoordeling variant 5: 

 

 1. Verkeer(veiligheid) en parkeren 

Parkeren: Voor alle voorzieningen rond Rozengaarde (Zwembad, FEC enz.) zijn ruim 200 par-

keerplaatsen nodig. Door een efficiënte indeling van het bestaande terrein is dit te realiseren. 

Daarnaast zijn voor de school 54 parkeerplaatsen vereist (incl. kiss en ride). Uitwisseling van de 

parkeerplaatsen is alleen mogelijk als de school nabij het parkeerterrein wordt gebouwd. 

Als voor deze locatie wordt gekozen is zal het kiss en ride en parkeren op sportpark de Bezel-

horst plaatsvinden. De omgeving wordt daar niet mee belast. 

Ontsluiting / Infrastructuur: De Bezelhorstweg zal wat meer verkeer krijgen (schoolverkeer) 

maar dit is gering. Voor de overige wegen in het gebied verandert er qua intensiteiten weinig. 

De infrastructuur hoeft niet aangepast te worden. 

Verkeersveiligheid: De gewenste langzaam verkeersoversteek middels verkeerslichten komt in 

deze variant te vervallen of moet anders vorm gegeven worden. 

 

2. IKC ambitie en warme verbinding 

Fysiek is er in deze variant geen verbinding tussen het IKC en sportcentrum/FEC Rozengaarde. 

Dit vormt een belemmering voor intensief gemeenschappelijk gebruik en samenwerking met 

Rozengaarde. De afstand tussen beide voorzieningen is ca. 200 meter waardoor bezoekers 

geen verbinding ervaren tussen de beide autonome en zelfstandige accommodaties. Dat wil 

niet zeggen dat er geen samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen 

mogelijk is. Vanzelfsprekend is het echter niet. De mogelijkheid van een overdekte verbin-

dingsgalerij is gezien de afstand geen optie. 

 

3. Milieu/Flora en Fauna 

Natuur: Het plangebied is in de groene ontwikkelingszone van Gelders Natuur Netwerk gele-

gen (voorheen EHS gebied). Op de bovenstaande figuur worden de grenzen van dit gebied 

weergegeven. Dit houdt in dat een bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de 

Groene ontwikke-

lingszone Gelders 

Natuur Netwerk 
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wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er 

geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. De pro-

vincie is het bevoegd gezag, zij toetst het plan en geeft al dan niet toestemming.  

Bomen: Geen belemmeringen 

Flora en Fauna: Geen belemmeringen. 

Milieu: Geen belemmeringen. 

 

4. Stedenbouwkundige kwaliteit 

Op deze locatie is ruimte, de bestaande wegenstructuur blijft in tact en de mogelijke overlast 

van de school op de omgeving is nihil. Verder heeft een IKC op deze locatie geen enkele 

meerwaarde. Om te beginnen staat het IKC buiten de wijken en heeft daar geen binding 

mee. Gebruikers gaan er naar toe omdat die functie er zit, maar een (spontane) ontmoetings-

functie voor de wijken heeft het IKC daar niet. Inherent aan de functie van het IKC is belangrijk 

dat het integraal onderdeel is van de samenleving. Op deze locatie staat het IKC allesbehal-

ve centraal. Een relatie met de door het IKC meest gebruikte sportvoorzieningen is er niet. Ten 

opzichte van de huidige situatie van de scholen betekent dat in geen enkel opzicht een ver-

betering. Dat legt de weg open voor een totaal nieuw onderzoek naar geschikte locaties voor 

het IKC. Op d locatie is de herkenbaarheid en vindbaarheid van het IKC alleen met verwijs-

borden te realiseren. Vrijwel iedereen moet een omweg maken om bij het gebouw te komen. 

Bij de keuze voor deze variant is veel aandacht nodig voor rechtstreekse fiets- en voetgan-

gersverbindingen naar het gebouw. Vanuit Overstegen loopt een dergelijk verbinding vanaf 

de Bevrijdingsweg door het groen tussen het zwembad en de woningen aan de straat Beu-

kenhage. Vanuit De Bezelhorst zou die in het verlengde van de Horstinkstraat kunnen lopen. 

Ruimtelijk is er nog een bezwaar, namelijk dat het IKC in het buitengebied komt te staan. De 

gemeente probeert zoveel mogelijk onnodige verstening in het buitengebied tegen te gaan. 

Nieuwbouw van het IKC, te groot om vergelijkbaar te zijn met een clubgebouw, gaat daar 

recht tegen in. De gemeente heeft geen beleid om de nieuwbouw van een IKC op die plaats 

te kunnen onderbouwen.  
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6. Afweging en conclusies 

6.1. Kwaliteit 

Op basis van de beoordeling van alle varoianten afzonderelijk in het voorgaande hoofstuk 5, is 

onderstaande tabel opgesteld. Hierin zijn de verschillende varianten naast elkaar gezet en ten 

opzichte van elkaar beoordeeld met een cijfer. Deze wijze van vergelijken en beoordelen is 

deels subjectief omdat onvergelijkbare grootheden met elkaar moeten worden vergeleken. 

Voor dit soort onderzoeken is echter geen betere methode voorhanden. De praktijk leert ove-

rigens dat deze methode sterk bijdraagt aan de bewustwording van alle voor- en nadelen die 

bij de verschillende varianten horen.  

 

 
 

Uit deze keuzemethode komt variant 3a+ (afsluiten Bezelhorstweg en ontsluiting noordzijde en 

wijk) als beste uit de bus. Dit komt voornamenlijk door de goede en gespreide verkeersafwik-

keling, de optimale verbinding met Sportcentrum Rozengaarde en de mogelijkheid om de 

bestaande parkeerplaatsen voor zowel het IKC als voor Sportcentrum Rozengaarde te gebrui-

ken. 

 

Voor- en nadelen per variant: 

 

Var. Voor en nadelen 

1 Nadelen: Combinatie parkeren met Rozengaarde is niet mogelijk.  

Sterke aantasting bomenlaanstructuur Bilderdijkstraat. 

Bijzonder waardevolle bomen (11 st) verdwijnen (taxatie € 250.000,-). 

De verlegde weg komt zeer dicht op (semi permanente) woningen. 

 Voordelen: Goede verbinding met sportcentrum Rozengaarde.  

2 Nadelen: Te weinig ruimte voor een goed antwoord op de ruimtevraag. 

Te dicht op woningen, groen en speelveld verdwijnen (komt schoolplein 

voor terug?).  

Combinatie parkeren met Rozengaarde is niet mogelijk. 

Veel extra autoverkeer door Huijgensstraat en Oude Rozengaardseweg. 

De verkeerstromen worden niet gescheiden en een VRI voor een gere-
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Verkeer (veiligheid) en parkeren

Parkeren 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2

Ontsluiting locatie 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2

Verkeersveiligheid 2 1 3 3 3 1 1 2 2 2

IKC ambitie / kansen voor verbinding 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1

Milieu, flora en fauna

natuur (GNN) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Bomen 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Flora en fauna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Milieu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stedenbouwkundige kwatiteit 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1

totaal 19 14 19 19 21 16 16 18 18 15

1 = significant minder

2 = goed / neutraal

3 = significant beter
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gelde oversteek voor fietsers wordt complex. 

Er is geen/beperkte fysieke verbinding met sportcentrum Rozengaarde 

mogelijk. 

 Voordelen: De bestaande infrastructuur kan blijven liggen. 

3 Nadelen: Ontsluiting van de school / haal en breng zorgt voor drukke en onduidelij-

ke verkeerssituatie op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg. 

Verleggen Huygensstraat heeft weinig invloed op beleving meer verkeer 

voor de deur. 

Er moet veel infrastructuur worden verlegd waarvan het effect beperkt is. 

Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg worden erg druk. 

 Voordelen: Uitstekende verbinding met sportcentrum Rozengaarde. 

Gebruik bestaande parkeerplaatsen. 

3a Nadelen: Beperkte aantasting bomenlaan structuur Bilderdijkstraat). 

Waardevolle bomen (4 st) verdwijnen (taxatie € 100.000,-). 

Ondanks extra ontsluiting extra verkeer over Huygensstraat en Oude Ro-

zengaardseweg. 

Een deel van de ligweide van Rozengaarde verdwijnt. 

 Voordelen: Uitstekende verbinding met sportcentrum Rozengaarde. 

Gebruik bestaande parkeerplaatsen. 

Fietsers en auto's gescheiden oversteek met VRI. 

3a+ Nadelen: Beperkte aantasting bomenlaan structuur Bilderdijkstraat). 

Waardevolle bomen (4 st) verdwijnen (taxatie € 100.000,-). 

Een deel van de ligweide van Rozengaarde verdwijnt. 

 Voordelen: Uitstekende verbinding met sportcentrum Rozengaarde. 

Fietsers en auto's gescheiden oversteek met VRI.  

Goede spreiding van verkeersstromen. 

Gebruik bestaande parkeerplaatsen.  

Verkeersstructuur doet relatief weinig afbreuk aan goede ligging IKC. 

Aandacht nodig voor doorgaand fietspad Marsmanstraat-Duval Slot-

houwerlaan. 

4 Nadelen: Geen verbinding met Sportcentrum. 

Combinatie met parkeren bij Rozengaarde niet mogelijk.  

Ontsluiting van de school / haal en breng zorgt voor drukke en onduidelij-

ke verkeerssituatie op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg.  

De verkeerstromen worden niet gescheiden en een VRI voor een gere-

gelde oversteek voor fietsers wordt complex. 

 Voordelen: Voldoende ruimte voor goede inpassing (ook parkeren) en kans voor 

kwalitatieve impuls. 

Bestaande wegenstructuur kan blijven liggen. 

5 Nadelen: Niet centraal, geen herkenningspunt. 

Parkeren is te ver van de school en te weinig. Parkeren onder IKCis een 

kostbare ingreep. 

Ontsluiting van de school / haal en breng zorgt voor drukke en onduidelij-

ke verkeerssituatie op Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg.  

De verkeerstromen worden niet gescheiden en een VRI voor een gere-

gelde oversteek voor fietsers wordt complex. 

 Voordelen: De bestaande wegenstructuur kan blijven liggen. 

Verbinding met sportcentrum Rozengaarde. 

5a Nadelen: Zie punt 5.  

Een deel van de ligweide van Rozengaarde verdwijnt. 

 Voordelen: Zie punt 5.  

Verbinding met sportcentrum Rozengaarde. 

6 Nadelen: Geen verbinding met sportcentrum. 

Hoge kosten aan verbouwing (van cluster 4 naar cluster 3 school). 

Grote onderzekerheid t.a.v. keuze Mariëndael en Sam (zijn autonome 

schoolbesturen). 
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Grote achterstand op de planning. 

 Voordelen: Bestaande infrastructuur kan blijven liggen. 

7 Nadelen: Geen binding met de wijk. 

Geen binding met sportcentrum Rozengaarde. 

Niet herkenbaar en minder vindbaar. 

Niet centraal ten opzichte van de wijken. 

Bouwen in buitengebied is niet wenselijk (gemeentelijk beleid). 

Onderdeel Gelders Natuur netwerk (EHS). Bouwen is in principe niet toe-

gestaan tenzij er geen alternatieven zijn.  

 Voordelen: Bestaande infrastructuur kan blijven liggen. 

Parkeren en verkeersafwikkeling is goed op te lossen. 

Nadrukkelijke aanwezigheid van natuurbestemming (educatie). 

 

6.2. Kosten 

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor de verschillende varianten weergegeven, op ba-

sis van een globale raming. 

 

 
 

 
 

6.3. Conclusie 

De beoordeling van de varianten van de gemeente (variant 1 t/m 4) levert als resultaat op dat 

variant 3a+ als meest positieve variant uit de bus komt. Alle andere alternatieven zijn, zoals ook 

eerder al geconstateerd door het college van B&W, geen reëel of wenselijk alternatief.  

 

Variant 3a+ (afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde en wijk) 

In variant 3a+ komt de IKC ambitie optimaal tot z’n recht. Op deze locatie kan het IKC letterlijk 

en figuurlijk het centrum van de wijk zijn, voor alle bewoners jong en oud. Het komt tegemoet 

aan de warme verbinding zoals de onderwijsinstellingen die voorstaan en biedt tegelijk plek 

voor de beoogde sociaal maatschappelijke functies voor de omwonenden. Er is een goede 

verbinding met sportcentrum Rozengaarde. Verkeersstromen van en naar het IKC worden 

financieel overzicht (€)

variant omschrijving inrichting bomencompenstatie totaal

1 verleggen Bilderdijkstr 690.000 255.000 945.000

2 Bezel Inn1 600.000 35.000 635.000

3 Bezelhorstweg1 680.000 60.000 740.000

3a Bezelhorstweg1, 5 725.000 150.000 875.000

3a+ Bezelhorstweg2, 5 800.000 155.000 955.000

4 Bezel Inn/Mariendael3 440.000 35.000 475.000

5 P-Rozengaarde4, 5 1.000.000 60.000 1.060.000

5a P/ligweide-Rozengaarde4, 5 575.000 45.000 620.000

6 Bezel Inn/Mariendael3 440.000 35.000 475.000

7 Sportpark Bezelhorst 390.000 0 390.000

1)       Reconstructie Huygenstraat

2)       Gebruik P-Rozengaarde (kiss en ride). In kostenraming herinrichting tot 208 plaatsen en kiss en ride

3)       Verplaatsing/sloop Mariëndael (minmaal 2,5 milj Euro) niet in kostenraming

4)       Realisatie nieuwe parkeerplaatsen 208 plaatsen  

5)       Kosten grondov erdracht BV Rozengaarde zitten niet in de kostenraming
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gescheiden. Om verkeersoverlast in de omliggende straten te beperken, wordt de ontslui-

tingsweg van en naar de parkeerplaats tegelijk een nieuwe verbindingsweg tussen de Bilder-

dijkstraat en de Bezelhorstweg. Voor fietsers en automobilisten is er een gescheiden oversteek 

met VRI (Verkeers-Regel-Installatie). Overigens is wel aandacht nodig voor een doorgaand 

fietspad tussen de Marsmanstraat en Duval Slothouwerlaan.  

Nadeel van deze variant is dat een deel van de ligweide van Rozengaarde verdwijnt. En er 

verdwijnen vier waardevolle bomen. Verder wordt de bomenlaanstructuur aan de Bilderdijk-

straat enigszins aangetast. 

Opmerking: Op 17 december 2013 heeft het college van B&W van Doetinchem gekozen voor 

variant 3a. Het verschil met variant 3a+ is dat er een directe wegverbinding komt tussen de 

Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg. In variant 3a is alleen een ontsluiting van de parkeer-

plaats van Rozengaarde vanaf de Bilderdijkstraat voorzien. De plus is een uitdrukkelijke wens 

van omwonenden om het verkeer niet allemaal over de Huygensstraat, Oude Rozengaard-

seweg en Bezelhorstweg te leiden. Deze wens werd geuit tijdens de informatiebijeenkomst in 

januari waar het collegebesluit over de locatie werd gepresenteerd en tijdens de aansluiten-

de werksessie in maart 2014. Op basis daarvan is variant 3a+ ontwikkeld. 

 

Een van de twee varianten die de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJs-

selstreek inbracht is variant 2, die ook door de gemeente in ingebracht. Zoals hiervoor ver-

meld, wordt deze variant niet wenselijk geacht. 

 

De klankbordgroep van omwonenden heeft de varianten 5 tot en met 7 ingebracht. Variant 7 

is ook door de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek ingebracht. 

Hierna volgt een samenvatting van de beoordeling van deze varianten. Al deze varianten 

hebben als voordeel dat de bestaande wegenstructuur wordt gehandhaafd.  

 

Variant 5 en 5a (op parkeerplaats en ligweide Rozengaarde) 

Deze varianten hebben grotendeels de IKC ambitie in zich waar het gaat om directe relatie 

met Rozengaarde en de warme verbinding zoals de school die voorstaat. 

Voor de school is de verbinding met de sportzaal echter evident en in deze varianten ligt de 

sportzaal aan de andere kant van het sportcentrum. Uit dit oogpunt is de situering op de par-

keerplaats niet voor de hand liggend. 

Een ander nadeel is dat een groot deel van de huidige parkeerplaatsen verplaatst moeten 

worden naar elders in het gebied. In de huidige situatie kan dit bijna uitsluitend in de bestaan-

de groene gebieden, zoals naast school Mariëndael. Bovendien komen de parkeervoorzie-

ningen dan decentraal te liggen ten opzichte van het nieuwe gebouw (en van het zwem-

bad). En er zijn te weinig mogelijkheden om veilige Kiss&Ride zones te maken, omdat voet-

gangers, fietsers en automobilisten onvoldoende van elkaar worden gescheiden.  

 

Variant 6 (verplaatsing Mariëndael) 

Deze variant gaat uit van een verhuizing van school Mariëndael. Mariëndael is een school 

voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Juist voor deze kinderen is de 

directe nabijheid van het therapiebad in Rozengaarde uiterst belangrijk. Ook maken zij ge-

bruik van de sportzaal. Verhuizen naar een andere locatie betekent een vervoersproblematiek 

en een belasting voor de kinderen en hun begeleiders. Het huidige gebouw is bovendien zeer 

geschikt door de ruime opzet en indeling. Daar komt bij dat eventuele sloop en nieuwbouw of 

inpassing elders grote financiële consequenties heeft van zo’n 2 miljoen euro.  

 

Variant 7 (op sportpark De Bezelhorst) 

In deze variant is er geen fysieke verbinding tussen het IKC en sportcentrum Rozengaarde en 

intensief gemeenschappelijk gebruik en samenwerking met Rozengaarde wordt belemmerd.  

Dat druist in tegen de wensen vanuit de onderwijsinstellingen voor een warme verbinding. De 

decentrale ligging, aan de rand van de wijk, druist ook in tegen het idee dat het IKC letterlijk 

en figuurlijk een centrale plek in de wijk moet zijn. In deze variant staat het IKC buiten de wijk 

en heeft daar geen binding mee. Gebruikers gaan er naar toe omdat die functie er zit, maar 

een (spontane) ontmoetingsfunctie heeft het IKC daar niet. Inherent aan de functie van het 

IKC is belangrijk dat het integraal onderdeel is van de samenleving. Op deze locatie staat het 
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IKC allesbehalve centraal. Een relatie met de door het IKC meest gebruikte sportvoorzieningen 

is er niet.  

 

Conclusie 

Van de gemeentelijke varianten is variant 3a+ de meest wenselijke en reële variant. Van de 

varianten die de klankbordgroep en de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Ou-

de IJsselstreek hebben ingebracht, zijn de varianten 5 en 5a (op parkeerplaats en ligweide 

Rozengaarde) het meest reële alternatief voor 3a+. Echter, er zijn drie cruciale overwegingen 

die de doorslag geven voor de keuze van de locatie tussen Mariendael en sportcentrum Ro-

zengaarde, op de huidige Bezelhorstweg (variant 3a+). Deze overwegingen zijn:  

 De centrale ligging, dicht bij andere voorzieningen maken zowel een inhoudelijke als fysie-

ke (warme) verbinding mogelijk tussen sportcentrum Rozengaarde en IKC Noord. In het licht 

van toekomstige ontwikkelingen kunnen deze verbindingen ook tot stand komen met Ma-

riendael;  

 Door aan de noordkant van Rozengaarde een weg aan te leggen die de Bilderdijkstraat 

verbindt met de Bezelhorstweg is sprake van spreiding van de intensiteit van het autover-

keer. Deze constructie maakt bovendien een scheiding mogelijk tussen fietsverkeer en au-

toverkeer. Met het oog op de verkeersveiligheid komt op de Bilderdijkstraat een fietsveilige 

toegang tot het nieuwe gebouw, gescheiden van het autoverkeer; 

 Bij deze variant is er voldoende ruimte voor het parkeren en voor het (veilig) halen en bren-

gen van de kinderen vlak de voorziening. 

 

 

 


