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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 
De stationsomgeving in Doetinchem is geen herkenbare plek in de 
stad. Het is een onaantrekkelijk en onoverzichtelijk gebied. 
Wanneer men met het openbaar vervoer naar Doetinchem reist, 
arriveert men niet bij de poort naar het “Centrum van de 
Achterhoek” wat Doetinchem wel wil zijn. Dit gebrek aan uitstraling 
en de vele verkeersbewegingen van bussen en auto‟s rond het 
gebied zijn voor het college van B&W en de Gemeenteraad van de 
gemeente Doetinchem reden geweest een verbeterproject voor dit 
gebied op te starten. 
 
De stationsomgeving moet weer een als zodanig herkenbare plek in 
de stad worden. Een goed uitgerust OV-knooppunt met voldoende 
uitstraling dus.    
 
Het projectgebied ligt aangrenzend aan de projecten Iseldoks, 
Stationspoort en het Vredesteinterrein. De kwaliteit van het gebied 
moet dan ook aansluiten bij de kwaliteit zoals die in de 
bovengenoemde projecten wordt gerealiseerd. Daartoe worden een 
aantal partijen bij de visievorming betrokken, zoals de huidige en 
mogelijk toekomstige gebruikers en grondeigenaren.  
 
De visie is een samenwerking tussen de afdeling Fysieke 
Ontwikkeling van de gD, het bureau Movares en NS Stations. In het 
formuleren van de tekst heeft Valentijn Slütter, stagiair van de 
hogeschool Saxion, een belangrijke rol gespeeld.   
 

1.2 Doelstelling 
Het doel is om tot een integrale ontwikkelingsvisie voor de 
stationsomgeving te komen,  waarbij bestaande knelpunten (zie 
hoofdstuk 2: „Beschrijving plangebied‟) in en rond het station 
worden opgeheven. Er moet een goede inpassing van alle 
knooppuntvoorzieningen worden gerealiseerd met een kwalitatief 

hoogwaardige aansluiting aan de stad. De looproute naar het 
centrum is de belangrijkste looproute vanaf het station. Andere 
looproutes zijn de routes naar verschillende scholen. 
De uitvoering van het plan voor de stationsomgeving zal gefaseerd 
plaatsvinden. Dit in verband met het verwerven van de financiële 
middelen en het feit dat bepaalde onderdelen van het plan 
(bijvoorbeeld de aanpassing van het busstation) eerder 
gerealiseerd kunnen worden  dan andere onderdelen (bijvoorbeeld 
de aanpassing van de sporenlayout). 
 

1.3 Beschrijving proces totstandkoming gebiedsvisie 
Het college van B&W heeft op 8 november 2011 de 
bestuursopdracht vastgesteld. Op 24 januari 2012 is een Project 
Start Up (PSU) bijeenkomst gehouden om tot een goede 
projectaanpak te komen. Bij deze bijeenkomst waren medewerkers 
van verschillende disciplines van de gemeente Doetinchem 
aanwezig. Tijdens deze PSU bijeenkomst zijn de doelstelling, de 
projectwensen,  het programma van eisen en de projectstructuur 
van het project naar voren gekomen. Ook zijn de knelpunten, de 
aandachtspunten en de mogelijke varianten besproken. Als laatste 
onderdeel van de PSU bijeenkomst is een lijst opgesteld met 
actoren en belanghebbenden die een bepaalde relatie hebben met 
het project.  

 
Vervolgens is een projectplan opgesteld waarin de aanpak van het 
project is uitgewerkt. Van doelstelling tot planning en 
kwaliteitscriteria. Ook een communicatieplan is onderdeel van de 
aanpak. 
 
Ondertussen is er gewerkt aan de uitwerking van de mogelijke 
varianten tot structuurmodellen. Het gaat hierbij over het verbeteren 
van de huidige situatie, het eventueel verplaatsen van het 
busstation van de zuidzijde naar de noordzijde van het station of 
het bouwen van een geheel nieuw station aan de C. Missetstraat. 
Deze varianten zijn aan de hand van een Multi Criteria Analyse 
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beoordeeld op de kwaliteit van de uiteindelijke invulling van de 
stationsomgeving. De voorkeursvariant is de variant geworden 
waarbij het busstation aan de zuidzijde van het spoor blijft. Hier is 
voor gekozen, omdat er aan de noordzijde onvoldoende ruimte is 
om er een busstation te realiseren binnen de grenzen van het 
huidige openbaar gebied. Aan de modellenstudie en de 
totstandkoming van de voorkeursvariant liggen enkele interactieve 
ontwerpsessies ten grondslag met vertegenwoordigers van de 
gemeente Doetinchem, de provincie Gelderland, NS Stations en het 
bureau Movares. In een speciaal daartoe ingestelde werkgroep 
Spoorinfra Doetinchem is specifiek onderzoek gedaan naar en een 
voorstel ontwikkeld voor een toekomstvaste sporenlayout. Naast de 
hiervoor al genoemde samenwerkende partijen maakten ook 
vertegenwoordigers van ProRail (met ondersteuning van Arcadis), 
Stadsregio en de vervoerders Arriva en Connexxion deel uit van 
deze werkgroep. 
 
Bij de gebiedsvisie zijn ook verschillende belanghebbenden in het 
gebied betrokken. Zowel direct als via een klankbordgroep. 
 
De voorkeursvariant is vertaald in een kaart met de hoofdstructuur 
voor de stationsomgeving (figuur 1). Deze hoofdstructuur is het 
kader waarin de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de 
stationsomgeving zijn uitgezet. Brandpunt in deze hoofdstructuur is 
een compact knooppunt van trein- en busverbindingen met een ten 
opzichte van de huidige situatie verbreed eilandperron tussen twee 
doorgaande sporen. Naast de twee doorgaande sporen wordt in 
een autonoom opstelspoor voorzien om na beëindiging van de 
diensttijd treinstellen te kunnen opstellen. In het noordelijk deel van 
het stationsgebied wordt een geheel nieuwe plek voor de 
aansluiting van de Stationsstraat op de Terborgseweg voorzien. 
Daardoor zal de druk van het autoverkeer op het plein aan de 
noordzijde van het station worden weggenomen en ontstaat hier 
een verkeersluw gebied met optimaal ruimte voor de voetganger 
dat tevens een gezicht naar de stad kan maken. Looproutes tussen 

station en het centrum en naar onderwijsvoorzieningen worden 
optimaal gefaciliteerd. Dat geldt ook voor de doorgaande fietsroute 
parallel aan het spoor en langs de Terborgseweg. Een nieuw 
parkeerterrein met kiss and ridevoorziening en een her in te richten 
busstation vormen onderdeel van een dynamisch gebied aan de 
zuidzijde van het spoor waar de verschillende verkeersfuncties 
goed worden ingepast. 
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figuur 1: Hoofdstructuur   
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2. Beschrijving plangebied 
 

2.1 Omvang en ligging 
Het project stationsomgeving Doetinchem Centraal omvat het 
huidige busstation aan de zuidzijde van het spoor, een deel van de 
Ambachtstraat en Hamburgerbroeklaan, een deel van de 
Terborgseweg en J.F. Kennedylaan, een parkeerterrein direct ten 
zuiden van het spoor, het huidige NS-station inclusief 
parkeervoorzieningen, de spoorzone tussen de C. Missetstraat en 
Terborgseweg, een deel van de Stationsstraat inclusief een 
daaraan gelegen parkeerterrein, het terrein van Elsinghorst 
Vastgoed B.V. en een daarnaast gelegen perceel van de gemeente 
(zie figuur 2). Verwachte ontwikkelingen in de omgeving van het 
plangebied zijn verkend voor wat betreft een mogelijke invloed op 
de directe projectomgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
plan Iseldoks en de mogelijke ontwikkelingen op het kantorenpark 
ten zuiden van het spoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 3: Ligging station in de stad 

 
Het kaartfragment in figuur 3 geeft nog eens de ligging van het 
station in een wat wijdere omgeving (de stad) weer. 

 

 

 

2.2 Knelpunten stationsomgeving 
Er zijn binnen de stationsomgeving een aantal belangrijke 
knelpunten zichtbaar. Aan de hand van een aantal foto‟s op de 
volgende pagina worden deze knelpunten duidelijk gemaakt. 
  

Figuur 2: Projectgebied stationsomgeving Doetinchem Centraal. 

Station 



 

 

7 
 

 
 
  



 

 

8 
 

 

3. Kaders 
 

3.1 Masterplan Schil (juni 2007) 
In het Masterplan Schil is het kader vastgelegd voor ontwikkelingen 
binnen de Schil van Doetinchem. De Schil is het gebied tussen het 
stadscentrum en de planmatige stadsuitbreidingen. Het masterplan 
biedt een visie op en spelregels voor gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
In het Masterplan worden vier ambities weergegeven voor de 
ontwikkelingen binnen de Schil. Het versterken van Doetinchem als 
het hart van de regio Achterhoek, met de bereikbaarheid van de 
stad als belangrijk element. Daarnaast moet er een symbiose 
tussen stad en landschap ontstaan. Groen moet bij de inrichting 
van de openbare ruimte en langs wegen nadrukkelijk een plaats 
krijgen. Ook is het de ambitie om de stad meer te richten naar de 
Oude IJssel en meer gebruik te maken van de mogelijkheden voor 
toerisme en recreatie die de Oude IJssel biedt. De vierde ambitie is 
om de historie als inspiratiebron te gebruiken. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten daarom aansluiten bij de cultuurhistorische 
elementen in de omgeving van het gebied. 
 
De uiteindelijke gebiedsvisie zal moeten passen binnen de 
ruimtelijke en functionele structuur van de stad. Hierbij moet worden 
ingespeeld op de lijnen uit het verleden, maar moeten er ook 
gerichte nieuwe lijnen worden uitgezet. Hiervoor is het casco 
opgesteld (zie figuur 4). Het casco bestaat uit de vier volgende 
lagen: 
 

- Cultuurhistorie 
Bij de cultuurhistorie wordt in de ontwikkelgebieden uitgegaan van 
stadsreparatie en transformatie. Voor de Terborgseweg, die tot de 
historische linten van de stad behoort, geldt de meer behoudende 
koers van stadsreparatie. Hierbij staat het herstellen en versterken 

van de oorspronkelijke structuren voorop. Voor nieuwe 
ontwikkelingen in het lint houdt dit in dat respectvol moet worden 
omgegaan met beeldbepalende elementen, zoals de aard en 
karakteristieke korrel van het lint, de afwisseling in het 
ruimtegebruik, de historische bebouwing en de laanbeplanting. Het 
overige deel van de stationsomgeving is transformatiegebied. 
Hierbij krijgen gebieden een nieuwe stedenbouwkundige betekenis, 
met nieuwe structuren en kwaliteiten, passend binnen de 
Doetinchemse stedenbouwkundige context. 
 

 

Figuur 4: Het casco. 
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- Centrumvoorzieningen 
Een belangrijk uitgangspunt is concentratie van voorzieningen, voor 
zover maat en schaal dat toelaten, in het centrum (het Ei) van 
Doetinchem. Vanaf het OV-knooppunt is de Terborgseweg een 
belangrijke looproute naar het centrum. Deze looproute vraagt om 
een aantrekkelijke inrichting van de Terborgseweg met onder meer 
detailhandel. 

 
- Bereikbaarheid 

Essentieel voor goede economische ontwikkeling van Doetinchem 
is een binnenstad die per fiets, auto, te voet en per openbaar 
vervoer goed te bereiken is. Hierin speelt de stationsomgeving als 
vervoersknooppunt een belangrijke rol. 

 
- Openbare ruimte 

Voor een aantrekkelijke openbare ruimte zal de stad worden 
voorzien van een groene waas aan beplanting en bomen. Er dient 
een kwaliteitsslag te worden gemaakt in de inrichting van de 
openbare ruimte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
niveaus: standaard, luxe en exclusief. Voor de stationsomgeving is 
een luxeniveau voorzien. Het meubilair, bestrating en verlichting 
etc., moeten hieraan bijdragen.  
 
 

3.2 Mobiliteitsplan (juni 2007) 
In het Mobiliteitsplan komt vooral de centrale rol die de fiets heeft 
naar voren. De fiets is in Doetinchem een belangrijke vervoerswijze. 
Het doel van het fietsbeleid is om zoveel mogelijk mensen te laten 
profiteren van de voordelen van het fietsen. Door de 
stationsomgeving loopt een belangrijk fietspad. Om de veiligheid 
van fietsers te verhogen moet het fietsroutenetwerk aan een aantal 
eisen voldoen: 

- Vermijden van conflicten met kruisend verkeer. 
- Scheiden van verkeerssoorten bij hoge snelheidsverschillen. 
- Snelheid reduceren op conflictpunten. 

- Zorgen voor uniforme verkeerssituaties. 
Op korte afstand blijkt de fiets een ideaal vervoermiddel. Op 
afstanden langer dan 10 km wordt vaak een ander vervoermiddel 
gekozen. Een alternatief voor de lange afstanden is een combinatie 
van de fiets en het openbaar vervoer. Het gebruik van het openbaar 
vervoer hangt af van een aantal factoren: 

- Bereikbaarheid openbaar vervoerhalte. 
- Voldoende en veilige gelegenheid om fietsen te stallen. 
- Overdekte wachtruimte. 

 
Daarnaast komt uit het Mobiliteitsplan duidelijk naar voren dat de 
bereikbaarheid van de buscorridors en het station geoptimaliseerd 
moet worden. 
 
 

3.3 Kwaliteitsbeeld OV-knooppunten Gelderland (aug. 
2011) 
Het Kwaliteitsbeeld OV-knooppunten is door de provincie 
Gelderland opgesteld als kader en hulpmiddel voor de 
programmering wat betreft OV-knooppunten en 
ketenvoorzieningen. Het is bedoeld als hulpmiddel en niet als 
document dat specifiek stuurt op de ontwikkeling van OV-
knooppunten. Volgens dit Kwaliteitsbeeld is station Doetinchem een 
Regionaal OV-knooppunt. De kwaliteiten die hierbij horen staan 
vermeld in bijlage 1. 
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3.4 Beleid spoorpartijen 
 

3.4.1 Het Stationsconcept 
Het stationsconcept is ontwikkeld door Bureau Spoorbouwmeester 
in samenwerking met NS, Prorail en externe adviseurs. Het 
beschrijft de gewenste beleving, uitstraling en inrichting van 
stations. Het dient als vertrekpunt bij iedere stationsopgave: van 
nieuwbouw en verbouw tot inrichting en beheer. Het 
stationsconcept deelt het station op in vijf domeinen. Voor elk 
domein wordt beschreven wat de inrichtingseisen zijn, zie hiervoor 
bijlage 2. 
 
In figuur 5 is aangeven wat voor de stationsomgeving van 
Doetinchem de verschillende domeinen zijn. Zo is de ruimte met de 
fietsenstallingen, parkeerplaatsen en busperrons aangeven als 
aankomstdomein. Van daaruit komt men in het ontvangstdomein. In 
het geval van Doetinchem is dat aan de noordkant van het spoor, 
de ruimte voor het stationsgebouw en bij het busstation de ruimte 
rondom de luifel. Het perron is het reisdomein. 

 
 
 
Verder is er nog het verblijfsdomein. Dit is het stationsgebouw en bij 
het busstation de ruimte onder de luifel. De gebieden worden met 
elkaar verbonden door middel van de loopverbindingszone. 
 
In de huidige situatie volgt aan de noordzijde de reiziger zijn weg 
via de domeinen. Het aankomstdomein wordt erg gedomineerd 
door de auto. De voetganger heeft weinig ruimte. Omdat er sprake 
is van een eilandperron, wachten de reizigers op het perron. Het 
reisdomein (het perron) is echter erg smal.  Aan de zuidzijde sluit 
de centrale as over de halteplaatsen voor de bussen niet aan op 
het overpad naar het treinperron. De domeinen volgen elkaar niet 
logisch op. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Analyse stationsdomeinen station Doetinchem. 
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3.4.2 Visie op het aankomstdomein 
In de visie op het aankomstdomein, beleid van NS wat in 
samenwerking met de spoorpartijen is ontwikkeld, wordt de 
hiërarchie van modaliteiten aangegeven. Het hiernaast afgebeelde 
principeschema (figuur 6)  toont de prioritering van de organisatie 
van de ketenvoorzieningen in het aankomstdomein. Het schema 
laat duidelijk de hiërarchie zien in de inrichting van het 
aankomstdomein. De meest zwakke gebruiker, de voetganger heeft 
hierin de hoogste prioriteit. Iedere reiziger wordt uiteindelijk 
voetganger in het gebied. Hoe dichter bij de stationsentree, hoe 
meer voetgangers er gebruik maken van het domein. Vervolgens 
volgt de locatie voor de fietsenstallingen. Fietsers laten zich niet 
dwingen tot het stallen van hun fiets op grote loopafstand van de 
stationsentree. Indien de stalling op te grote afstand is gelegen 
zoekt de fietser een "eigen" plek in nabijheid van de stationsentree. 
Om verrommeling van het domein te voorkomen, of de noodzaak 
tot handhaving zo laag mogelijk, is het goed situeren van deze 
functie erg van belang. De volgende schil, is de schil van het 
openbaar vervoer, zoals bus, tram en metro. In de Doetinchemse 
situatie beperkt zich dit tot de bus. Hier is de overstaprelatie met de 
trein van belang voor de reizigers. Ook deze functie dient dus in 
nabijheid van de stationsentree te worden gesitueerd ter 
bevordering van het reiscomfort. De buitenste schil betreft de auto 
Hier moet gedacht worden aan ruimte voor taxi, kiss & ride en 
parkeren. 

  

Figuur 6:Prioritering modaliteiten schema NS 
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4. Programma van eisen en wensen 
 

In de bestuursopdracht, respectievelijk het projectplan dat is 
opgesteld, zijn in de doelstelling eisen geformuleerd ten aanzien 
van de herontwikkeling van de stationsomgeving.  Daarnaast zijn er 
een aantal wensen van direct belanghebbenden in het gebied. 
De eisen zijn ambities die gerealiseerd moeten worden. De wensen 
zijn ambities waarvan het uitgangspunt is om deze, waar mogelijk 
te realiseren. 
 

4.1 Eisen 
• Knelpunten in en rond het stationgebied worden opgeheven 

De knelpunten die naar voren zijn gekomen en aan de hand 
van foto‟s zijn benoemd in paragraaf 2.2, moeten worden 
opgeheven. Het te smalle treinperron moet worden 
verbeterd. De sporenlayout moet toekomstbestendig zijn in 
relatie tot toekomstig dubbelspoor. Het station moet goed 
bereikbaar zijn voor alle vormen van vervoer. Daarnaast 
moet het station ook goed herkenbaar zijn en 
gebruiksvriendelijk. 
 

• Een representatief station dat qua inrichting voldoet aan de 
eisen tot 2030 
Het station zal op het 
gebied van uitstraling en 
gebruiksvriendelijkheid 
moeten verbeteren om 
een representatief station 
te zijn dat aan de eisen 
voldoet tot 2030. Het 
moet een hoogwaardige 
uitstraling hebben, 
sociaal veilig zijn en 
toegankelijk voor alle 
gebruikers. Hiernaast, in 

het stuk tekst over de Wet gelijke behandeling, is te lezen 
dat er ook op het gebied van mensen met een handicap 
rekening moet worden gehouden met een aantal 
inrichtingsvereisten.  
 

• Een ‘aangesloten’ busstation 
Om het vervoersknooppunt van de Achterhoek te worden is 
het belangrijk dat de verschillende verkeers- en 
vervoersstromen goed op elkaar aansluiten. Het busstation 
moet goed aansluiten op het treinstation om de 
gebruiksvriendelijkheid van het knooppunt te verbeteren. Er 
moet een naadloze overstap ontstaan tussen de 
verschillende vervoerswijzen.  
 

• Een goede inpassing van alle knooppuntvoorzieningen 
Bij het station Doetinchem Centraal komen veel 
verschillende vormen van vervoer bij elkaar. De verknoping 
van deze verschillende vormen van vervoer is nog zeker 
niet ideaal. Doetinchem wil het vervoersknooppunt van de 
Achterhoek zijn en daarbij is het van belang dat de 
verknoping van de verschillende vormen van vervoer goed 
is geregeld. De stationsomgeving dient goed (regionaal) 
bereikbaar te zijn met de fiets, auto, te voet en met de bus. 
Om een goed vervoersknooppunt te zijn, moeten er 
verschillende voorzieningen in de directe omgeving 
aanwezig zijn en deze voorzieningen dienen goed te worden 
ingepast. De lijst van knooppuntvoorzieningen (bijlage 1), 
die ontleend is aan Het Kwaliteitsbeeld OV-knooppunten 
Gelderland (provincie Gelderland, augustus 2011), schetst 
een beeld van de gewenste knooppuntkwaliteit. Wat 
realisatie betreft kennen de voorzieningen in de lijst 
uiteenlopende prioriteiten. De programmering van de 
verschillende voorzieningen zal in een verdere uitwerking op 
basis van urgentie en mogelijkheden worden bepaald.   
 

Sinds het voorjaar van 2012 is de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte, ook voor het openbaar 

vervoer geldend. Deze wet stelt ondermeer 
normen op het gebied van toegankelijkheid 
van treinen, bussen, haltes, stations en 

reizigersinformatie. Voor het station betekent 
dit dat de aansluiting tussen perron en een 
voertuig een onbelemmerde toegang mogelijk 

maakt tot het voertuig. Verder dienen 
personen met een hulpmiddel of visuele 
functiebeperking  naar een voertuig een 

richtinggevende routegeleiding en een 
onbelemmerde doorgang te worden geboden. 
Haltes en stations zijn vanaf de openbare 

weg onbelemmerd bereikbaar voor personen 
met een hulpmiddel.   
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• Een kwalitatief hoogwaardige aansluiting aan de stad 
Een heldere oriëntatie vanaf het station richting centrum is 
van belang. De route naar het centrum moet ook 
aantrekkelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld door de 
binnenstadbeleving van de Terborgseweg als aanloopstraat 
te vergroten. 
 

• Doorlopende groenvoorzieningen 
Er lopen enkele groenstructuren rondom het projectgebied. 
Door het te realiseren groen aan te sluiten op de bestaande 
groenstructuren verhoogt het de uitstraling en 
herkenbaarheid van de stationsomgeving. Dit komt de 
algehele kwaliteit van de omgeving ten goede. 
 

• Aansluiten bij cultuurhistorische elementen van het gebied 
Het stationsgebied is een locatie die aan een 
cultuurhistorisch waardevolle lint ligt: de Terborgseweg. 
Voor de uitstraling van de stationsomgeving is het van 
belang dat er wordt aangesloten bij de cultuurhistorische 
elementen en structuren die in de omgeving rondom het 
stationsgebied te vinden zijn. 
NS heeft een cultuurhistorische waardestelling laten 
uitvoeren voor het huidige stationsgebouw. Naast de 
architectonische en stedenbouwkundige context van het 
gebouw is daarbij ook de historische context, respectievelijk 
de ontstaansgeschiedenis van het stationsgebied in beeld 
gebracht. Op basis van de uitkomsten van de waardestelling 
gaat NS uit van behoud van het gebouw. 

 
 

4.2 Wensen 
• Opstelruimte voor treinstellen en mogelijkheden voor 

bijsturing. 
Een wens van de vervoerders is om  opstelruimte te creëren 
waar treinstellen, na beëindiging van hun diensttijd (‟s 

avonds, ‟s nachts en in de weekenden), kunnen worden 
opgesteld. Het gaat daarbij om ruimte voor vijf treinstellen 
(3+1+1) met een totale lengte van circa 280 meter. Het 
opstellen van de treinstellen dient plaats te vinden met 
behoud van mogelijkheden voor bijsturing. Dat laatste wil 
zeggen dat in geval van vertraging en/of treinuitval treinen 
elkaar ook in Doetinchem kunnen kruisen en er tevens 
mogelijkheden bestaan om hier treinen te rangeren en/of te 
(ont-)koppelen zodat de normale dienstregeling snel kan 
worden hersteld. 

 
• Inpassing Openbaar Vervoer museum  

Het OV-museum (figuur 7) is vanzelfsprekend het best op 
zijn plek in het OV knooppunt van de stad. Of dit mogelijk is 
en in welke vorm, is onderwerp van deze studie. 
 
 
 
 

 
 

Figuur 7: Het huidige OV-museum. 
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• Inpassing skatebaan  
Er ligt een verzoek van de skaters om de inmiddels 
gesaneerde skatebaan van de Veemarkt te realiseren in het 
stationsgebied.  
  

• Inpassing restauratiekiosk AlexSander 
Op dit moment staat Kiosk AlexSander aan de zuidzijde van 
het spoor tussen het spoor en de Rabobank. AlexSander is 
al jaren een exploitant in het gebied en heeft een openbaar 
toilet. Het uitgangspunt is om de kiosk AlexSander te 
betrekken in de toekomstige plannen.  
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5. Stedenbouwkundige visie 
 

5.1 Algemeen 
De stedenbouwkundige visie (zie ook figuur 8) geeft richting en 
inzicht in de ontwikkeling van de stationsomgeving zonder dat alle 
onderdelen al exact op hun plek vallen. Er is nog speelruimte, maar 
de hoofdlijnen zijn vastgelegd. Zo vindt nog een verdere 
optimalisatie plaats van de gekozen sporenlayout en perronsituatie. 
Daarbij wordt ook kritisch bezien hoe de vrijkomende ruimte ter 
plaatse van de te saneren twee noordelijke sporen (als gevolg van 
de nieuwe sporenlayout) adequaat kan worden ingevuld. 
 
Naast gebouwde voorzieningen komt met name ook de inrichting 
van de (openbare) buitenruimte aan bod. Daarbij kunnen, mits op 
een juiste wijze vormgegeven en uitgevoerd,  ook andere dan de nu 
geschetste middelen worden ingezet om de doelstellingen te 
realiseren. De visie vormt de opmaat voor de verdere 
stedenbouwkundige uitwerking en voor een inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte. Daarin krijgt alles een definitieve plek en vorm. 
 
 

5.2 Noordzijde stationsgebied met station 
 

5.2.1 Plein en stationsgebouw 
Het stationsgebouw blijft behouden. Echter, het gebouw heeft in de 
loop der tijd zijn functie verloren. Deze zal een nieuwe functie 
terugkrijgen. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om 
kiosk AlexSander in het stationsgebouw te vestigen. De in het 
gebouw al aanwezige toiletvoorziening zal mogelijk de functie als 
openbaar toilet krijgen. Onderzoek naar ombouw en realisatie wordt 
op dit moment uitgevoerd. Om het gebouw een nog betere 
uitstraling te geven zou er weer een daktuin op het dak gerealiseerd 
kunnen worden wat in het oorspronkelijke plan de bedoeling was, 

maar om onderhoudsredenen is weggehaald. Ook zou er voor de 
nieuwe exploitant een buitenterras gerealiseerd kunnen worden. 

 
 

 
Het gebouw dient naar de Terborgseweg toe meer uitstraling te 
krijgen. Dit is op dit moment juist de meest gesloten zijde van het 
gebouw. Het station wordt daardoor herkenbaarder en de  
presentatie, respectievelijk de beleving ervan wordt vergroot.  
 
Voor de presentie van het station is het van belang dat het 
voorplein vrij gemaakt wordt van auto‟s en opnieuw wordt ingericht. 
Er zal gezocht worden naar zoveel mogelijk rust op het plein 
tegenover de dynamiek van de Terborgseweg. Dit kan door de 
parkeerfunctie van het stationsplein af te halen. 
  

Figuur 9: Mogelijk toekomstig aanzicht stationsgebouw  
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Figuur 8: Stedenbouwkundige visie stationsomgeving Doetinchem  Centraal. 
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Het plein zou ingericht kunnen worden met bijvoorbeeld enkele 
grote driehoekige groenelementen met randen om op te zitten en 
om eventueel te gebruiken als skate element. Deze driehoekige 
elementen zouden, weliswaar met een eigentijdse uitstraling, een 
knipoog naar het verleden kunnen zijn, toen op het plein nog een 
groot driehoekig grasveld lag. De toekomstige groenstructuur op 
het plein, met bijvoorbeeld bomen in de groene vlakken, mag niet 
ten koste gaan van de presentatie van het station. 
Het idee is om, voortbordurend op het Masterplan Schil, vanaf het 
centrum tot aan het stationsplein, in de groenstructuur van de 
Terborgseweg het beeld van een historisch lint met een laanachtig 
karakter zoveel mogelijk te benadrukken. Vervolgens opent zich het 
plein. Waardevolle bomen binnen het stationsgebied zullen 
behouden moeten blijven. 
Een verdere uitwerking van het plein zal in de volgende fase plaats 
vinden. 
 
Ongeveer overeenkomstig het huidige aantal komen in de nieuwe 
situatie circa 1170 fietsklemmen en circa 130 fietskluizen in het 
gebied, inclusief een aantal OV-fietsen. Deze klemmen en kluizen 
worden verdeeld over de noord- en de zuidzijde, zodat aan beide 
zijden de mogelijkheid bestaat om de fiets te stallen. Er wordt een 
verdeling aangehouden van 80% aan de noordzijde en 20% aan de 
zuidzijde. Het aantal fietsenstallingen en fietskluizen zal niet worden 
uitgebreid. De ruimtereservering voor mogelijke toekomstige 
uitbreiding wordt wel reeds gereserveerd in het huidige ontwerp.  
 
De fietsenstalling en kluizen die op dit moment op het stationsplein 
ten oosten van het stationsgebouw staan worden deels ten zuiden 
van het spoor en deels ten westen van het stationsgebouw 
geplaatst, om het plein een meer open uitstraling te geven. 
Eventueel zouden er kluizen in de lengterichting naast het spoor 
kunnen worden geplaatst als een afscheiding tussen het spoor en 

het plein. Wel moeten deze op een goede en aantrekkelijke manier 
vormgegeven worden.  
 
Ook zal er, om voor het halen en brengen van reizigers even met 
de auto te kunnen stoppen, een “Kiss and Ride”-plaats (K&R) 
gerealiseerd worden ten oosten naast het OV-museum. Het 
stationsplein kan dan autovrij worden gehouden.  
 

5.2.2 Perron, sporen en traverse 
Voor wat betreft het perron wordt uitgegaan van een variant met 
een ten opzichte van de huidige situatie verbreed eilandperron. 
Deze variant, met zowel aan de noord- als  aan de zuidzijde van het 
spoor een fietsenstalling, K&R en parkeren,  bevordert aan beide 
zijden het reiscomfort. 
Voor wat betreft de sporen is bij deze variant het voorstel om het 
huidige in gebruik zijnde zuidelijke perronspoor te handhaven. Dit 
spoor wordt alleen gebruikt door de kerende trein van en naar 
Arnhem. Eventueel doet het als doorgaand spoor alleen dienst in 
geval van bijsturing. Overstekende reizigers van treinperron naar 
busstation en omgekeerd krijgen dus doorgaans niet te maken met 
kruisende treinbewegingen. Het huidige in gebruikzijnde noordelijke 
perronspoor maakt plaats voor verbreding van het eilandperron. De 
twee meest noordelijke sporen worden opgeheven. In plaats 
daarvan komt er ten noorden van het verbrede eilandperron een 
nieuw doorgaand spoor. Ook zal het dode spoor ten oosten van de 
Terborgseweg worden verwijderd.  
 
Ander resultaat van het onderzoek naar een toekomstvaste 
sporenlayout is dat de visie onder meer uitgaat van een nieuw te 
maken opstelspoor voor vijf treinstellen ten zuiden van het huidige 
(en ook straks) doorgaande zuidelijke spoor. Hierdoor blijven de 
twee doorgaande sporen vrij voor bijsturing en staan er na 
beëindiging van hun diensttijd geen treinstellen langs het perron. 
De veiligheidsanalyse van Prorail heeft ook aangegeven dat er kan 
worden uitgegaan van een gelijkvloerse oversteek. De huidige 
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ruimtelijke opstelling maakt het evenwel in de toekomst altijd 
mogelijk om een traverse te plaatsen. Bij de variant met het 
eilandperron zal dit betekenen dat er dan drie stijgpunten, 
respectievelijk liften nodig zijn. Hiermee dient bij de verdere 
uitwerking van de sporen en perronlayout rekening te worden 
gehouden. 
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5.3 OV-museum 
Stedenbouwkundig kan het OV-museum op de huidige locatie 
blijven (zie figuur 11). Wel dient het dan een afzonderlijk gebouw te 
zijn dat zich tussen de nieuwe plannen voor Iseldoks, het 
stationsplein en het terrein van Elsinghorst Vastgoed situeert. Het 
gebouw richt zich naar het spoor en naar de Stationsstraat. Het 
volume van het gebouw kan groter, zodat het past binnen de maat 
en de schaal van het gebied (Iseldoks, Elsinghorst en het 
stationsgebouw). Doordat het fietspad voor het gebouw is 
gesitueerd, kan de entree eventueel aan de zijkant gesitueerd 
worden. Het is een mooie kans om terug te grijpen naar het 
verleden door in het ontwerp van het gebouw te verwijzen naar de 
loodsen die voorheen bij het spoor stonden, maar dan met een 
eigentijdse uitstraling. Het dient geen kopie van het stationsgebouw 
te worden om niet de concurrentie met het station aan te gaan. 
Eventueel kan het gebouw uit twee bouwlagen bestaan, met een 
schuin dak en kan er een naam op het schuine dak worden 
geplaatst, zoals dat ook bij de vroegere fabrieksloodsen werd 
gedaan. Het is vooral van belang dat de uitstraling van het pand 
verbetert en dat het gebouw meer volume en kwaliteit krijgt. (Zie 
ook de referentiebeelden in figuur 12). 
 
 

  

Figuur 12: Referentiebeelden OV-museum. 

Figuur 11: 
locatie 
openbaar 

vervoermuseum 
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5.4 Terrein Elsinghorst 
Langs de historische linten van de stad, waaronder de 
Terborgseweg, gaat het Masterplan Schil uit van het stadsmilieu 
„monumentaal wonen en werken‟. Vanuit cultuurhistorisch en 
stedenbouwkundig oogpunt zal dan ook de historische korrelgrootte 
aan de Terborgseweg doorgezet worden. Het historisch karakter 
van het lint zal zoveel mogelijk behouden moeten blijven en worden 
versterkt. De kenmerken van de  bestaande historische panden 
vormen de referenties. Dit houdt in dat panden traditioneel tot statig 
vormgegeven worden. Ook is vanuit het Masterplan Schil, 
respectievelijk het hier gekozen stadsmilieu, aangegeven dat hier 
plaats voor monumentaal wonen is. Aan de Terborgseweg is er 
ruimte voor twee extra gebouwen. In verband met de geluidszone 
van de papierfabriek is het plaatsen van woningen aan de 
Terborgseweg echter lastig. Voor de gebouwen aan de 
Terborgseweg wordt er uitgegaan van maximaal twee lagen  met 
kap waarbij er een ruime verdiepingshoogte aangehouden kan 
worden. De bebouwing aan de Terborgseweg moet zich ook op de 
Terborgseweg oriënteren.     
 
Aan de stationszijde is ruimte voor een bebouwing van twee lagen 
eventueel met kap, maar wel ingetogener. Hier zal een functie in 
komen, waarbij bijvoorbeeld aan horeca kan worden gedacht. Het is 
niet de bedoeling dat bebouwing direct tegen het fietspad aan wordt 
gezet. Er dient voldoende ruimte over te blijven voor een 
voorterrein/trottoir.  
 
(Zie ook de figuren 13, 14 en 15). 
 

 
 

 

Figuur 13: Mogelijke invullingen terrein Elsinghorst Vastgoed. 
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Figuur 14: Referentiebeelden terrein Elsinghorst Vastgoed zijde 
Terborgseweg. 

Figuur 15: Referentiebeelden terrein Elsinghorst Vastgoed zijde 
Stationsstraat. 
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5.5 Zuidzijde stationsgebied 
 

5.5.1 Busstation 
Langs de zuidkant van het spoor voorziet de visie in een 
wachtgebied voor busreizigers, die voorzien zal worden van een 
overkapping. Eventueel kan hier de luifel worden geplaatst die op 
dit moment op het busstation staat. Deze kan worden verlaagd om 
voldoende beschutting aan wachtende reizigers te bieden. 
Daarnaast worden er bij dit centrale wachtgebied een aantal 
fietsklemmen en fietskluizen gerealiseerd voor fietsers die vanaf de 
zuidkant komen. Het busstation zal bestaan uit minimaal 5 perrons 
en 4 bufferplaatsen. Uitgangspunt is dat de bussen met de 
voorzijde richting het centrale wachtgebied en het treinstation 
komen te staan. De 5 haltes zullen een breed perron krijgen (circa 5 
meter) en voldoen aan de nieuwe eisen van toegankelijkheid van 
openbaar vervoer. Ook zal het busbord met de vertrektijden van de 
bussen verplaatst worden, zodat deze vanaf het centrale 
wachtgebied en het treinstation goed te zien is. De busreizigers 
kunnen op de perrons uitstappen. De mogelijkheid van een 
afzonderlijk uitstaphalte, zodat busreizigers richting de trein niet 
hoeven te kruisen met rijdende bussen, wordt nog onderzocht. 
Vooralsnog gaat de visie ervan uit dat het inrijden van de bussen 
zal worden losgekoppeld van het uitrijden. De inrit zal aan de zijde 
van het Belastingkantoor komen, de uitrit aan de zijde van de 
Rabobank. De voorkeur voor afzonderlijke in-/uitritten dan wel een 
gecombineerde in-uitrit wordt evenwel ook nog nader onderzocht.  
 

5.5.2 Parkeren en “Kiss and Ride” 
Ten zuiden van het busstation zal een parkeerterrein worden 
gerealiseerd om de wegvallende parkeerplaatsen aan de noordzijde 
op te vangen. Op dit parkeerterrein zullen ongeveer 85 
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. 
Om voor het halen en brengen van reizigers ook aan de zuidzijde 
van het station even met de auto te kunnen stoppen is er ruimte 

voor “Kiss and Ride” langs de noordzijde van het parkeerterrein. 
Deze “Kiss and Ride” plaats kan bereikt worden via het 
parkeerterrein. Bij voorkeur wordt de in- en uitgang van het 
parkeerterrein gerealiseerd aan de zijde van de Belastingdienst. In 
verband met een nieuw te realiseren voorrangssituatie op de 
Hamburgerbroeklaan / Ambachtstraat en de beoogde functie van 
de Ambachtstraat richting de Terborgseweg voor alleen busverkeer  
is een in- en uitgang van het parkeerterrein aan de oostkant minder 
wenselijk. 
 
 
 

 
  Figuur 16. Busstation 

en parkeerterrein  aan 
de zuidzijde van het 
spoor. 
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5.6 Verkeers- en vervoersstromen 
In de volgende paragraven wordt toegelicht hoe in de visie met de 
verschillende vervoerswijzen wordt omgegaan. Er volgt evenwel 
nog een nader verkeersonderzoek. Onder meer zullen daarin de in 
de visie gemaakte keuzes inzake verkeersoplossingen en -
maatregelen worden doorgerekend op effectiviteit. De uitkomsten 
daarvan kunnen wellicht aanleiding zijn om de keuzes nog wat bij te 
stellen. 
 

5.6.1 Voetganger  
De voetganger staat, in lijn met het beleid van Bureau 
Spoorbouwmeester, ProRail en NS, centraal binnen de 
stationsomgeving. De voetganger dient zich zo veilig en 
gemakkelijk mogelijk voort te kunnen bewegen binnen het gebied. 
Alle richtingen zijn bereikbaar voor de voetganger. Bij aankomst 
moet de voetganger zich kunnen oriënteren op het voor- en 
natransport en op de stad. Hiervoor is ruimte nodig.  
Er is in de stedenbouwkundige visie, ongeveer ter hoogte van de 
Emmastraat, één overzichtelijke oversteek voor voetgangers over 
de Terborgseweg opgenomen, die gebundeld is met een 
oversteekplaats voor fietsers. Het is van belang dat er op deze 
manier een duidelijke route richting centrum en scholen wordt 
ondersteund.  
 
De belangrijkste looproutes van de voetgangers zijn die naar het 
centrum en de verschillende scholen in de omgeving. Het is 
belangrijk dat deze routes optimaal worden gefaciliteerd. 
 
 
 
  

Figuur 17: Voetgangersstromen. 
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5.6.2 Fiets 
Het fietspad dat op dit moment langs het spoor en over het 
stationsplein loopt zal voor het museum afbuigen richting 
Stationsstraat en daaraan parallel naar de Terborgseweg lopen. De 
intentie is dat er twee fietsoversteekplaatsen over de Terborgseweg 
komen in plaats van de huidige vier oversteekplaatsen. Dit zorgt 
voor een overzichtelijker en veiligere verkeerssituatie. Bovendien 
zal daarmee de doorstroming van het verkeer op de aansluiting 
Kennedylaan-Terborgseweg verbeteren. Bij de oversteekplaatsen 
over de Terborgseweg moeten fietsopstelplaatsen worden 
gerealiseerd voor wachtende fietsers, zodat deze de doorgaande 
fietsers niet in de weg staan. Alle fietspaden binnen de 
stationsomgeving worden fietspaden in tweerichtingen. Ten zuiden 
van het spoor zal het fietspad aan de oostkant van de 
Terborgseweg worden opgeheven. Evenals de oversteek vanaf de 
Ambachtstraat richting Charley Tooropstraat.  
Onderdeel van de opgave is het verkeersveilig faciliteren van de 
fiets op de Ambachtsstraat (momenteel geen fietsvoorzieningen). 
Een verkeersveilig wegprofiel (voor bus en fiets) is haalbaar maar 
benoemd als een nader uit te werken inrichtingsopgave. 
 
Belangrijke fietsroutes in het stationsgebied zijn die naar het 
centrum, naar de verschillende scholen, de fietsroute parallel aan 
het spoor en de Terborgseweg. Deze fietsroutes dienen goed 
gefaciliteerd te worden. Volgens het verkeerslichtenbeleid heeft de 
fiets op de Terborgseweg prioriteit boven de bus en de auto. 
 
Aan de zuidzijde wordt een extra fietsenstalling gerealiseerd. 
Conform plan komen er in het gebied in totaal 1224 klemmen en 
128 kluizen: 1000 klemmen en 96 kluizen aan de noodzijde en 224 
klemmen en 32 kluizen aan de zuidzijde. Daarmee wordt ruim 
voorzien in de behoefte. Indien nodig kan het aantal nog met 
minimaal 20% worden uitgebreid. Deze ruimte is beschikbaar.  

  

Figuur 18: Fietsstromen. 
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5.6.3 Auto 
Het stationsplein wordt autovrij. Dit komt de veiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit van het stationsplein ten goede. Om een toegang vanaf de 
Terborgseweg naar de noordzijde van het spoor te hebben wordt er 
een doorsteek gemaakt ten noorden van het terrein van Elsinghorst 
Vastgoed. Het parkeerterrein op het terrein van Elsinghorst 
Vastgoed voor Grand Café Het Perron kan mogelijk worden 
ontsloten door een eigen in-/uitrit aan de Terborgseweg. De 
Ambachtstraat is te smal om zowel de fiets, bus en doorgaande 
autostromen te kunnen verwerken. Door de aansluiting van de 
Hamburgerbroeklaan op de Havenstraat dreigt het aanbod 
autoverkeer op de Ambachtstraat toe te nemen. Om vertraging voor 
de bussen te voorkomen komt er een knip voor de auto op de 
Ambachtstraat, zodat de bus ruimte krijgt. Autoverkeer vanaf de 
Terborgseweg kan dan via de Ondernemingsweg, Fabrieksstraat 
en Hamburgerbroeklaan de zuidkant van het station bereiken. 
 
De hoofdverkeersader en belangrijkste autostroom binnen het 
gebied is en blijft de Terborgseweg. De kruising met de 
Kennedylaan is het grootste knelpunt. Het verkeer op deze kruising 
zal na de realisatie van de Oostelijke Randweg afnemen, maar het 
blijft een druk kruispunt. De K&R-plaats en het parkeerterrein op het 
voormalige Sturkoterrein zullen in de toekomst in de richting van de 
Terborgseweg ontsloten worden via de nieuwe doorsteek. De 
aansluiting hiervan op de Terborgseweg is haalbaar zonder 
verkeerslichten. Daarnaast blijft de bestaande verbinding via de 
Stationsstraat richting C. Missetstraat bestaan. Aan de zuidzijde 
van het spoor, zal door de knip in de Ambachtstraat, de hoofdroute 
voor de auto vanaf de Hamburgerbroeklaan over de Ambachtstraat 
en Fabrieksstraat naar de Ondernemingsweg lopen of vanaf de 
Hamburgerbroeklaan richting Havenstraat. De K&R-plaats en het 
parkeerterrein ten zuiden van het busstation en de parkeerplaatsen 
liggend voor de Belastingdienst zullen via de huidige in-/uitrit van de 
bussen ontsloten worden. 
 

 

 

Er is een parkeerbalans opgesteld (bijlage 3) voor de stations-
omgeving inclusief de eerste fase van het plan Iseldoks (het Inter-
mecoterrein) en het gebied Stationspoort (de kantorenlocatie aan 
de zuidkant van het spoor). Uit deze parkeerbalans  blijkt dat er 
voldoende aanbod is in het gebied.  
De vraagkant is gebaseerd op de parkeernormen als genoemd in 
het CROW, toezeggingen aan de Rabobank, claim van NS en het 
werkelijke gebruik van het gebied. Dit betekent dat er 611 
parkeerplaatsen in het gebied vereist zijn.  
Het huidige aanbod is lager. Maar met de aanleg van het 
parkeerterrein (85 parkeerplaatsen) ten zuiden van het busstation 
wordt het tekort opgelost. In de directe omgeving is er ruimte op het 
parkeerterrein achter de Belastingsdienst (146 parkeerplaatsen) en 
het Sturkoterrein (236 parkeerplaatsen). Met de overige parkeer-
plaatsen erbij komt het totaalaanbod op 638. 

Figuur 19: Autostromen. 
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5.6.4 Bus 
Door de knip in de Ambachtstraat voor het autoverkeer krijgt de bus 
meer ruimte. Invoegen van bussen gaat makkelijker en dit komt de 
verkeersveiligheid ten goede. 
 
Acht buslijnen naar en vanuit het noorden gaan vanaf het 
busstation over de Ambachtstraat en Terborgseweg richting het 
centrum en omgekeerd. Twee buslijnen lopen over de 
Ambachtstraat en de Terborgseweg richting het zuiden en 
omgekeerd. Verder zal er één buslijn over de Hamburgerbroeklaan 
rijden. De visie gaat er vooralsnog van uit dat de bussen het 
busstation oprijden langs het Belastingkantoor en verlaten via een 
nieuw te maken uitrit langs de Rabobank. 
 
Op het busstation zijn vijf halteplaatsen opgenomen. Er is 
vooralsnog voorzien in ruimte voor vier bufferplaatsen (zie figuur) 
Het nader inrichten van de ruimte voor de bufferplaatsen en de 
definitieve keuze voor afzonderlijke in-/uitritten dan wel een 
gecombineerde in-/uitrit is een uitwerkingsopgave. 

  

Figuur 20: Busstromen. 
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5.6.5 Hoofdwegenstructuur 
Het hiernaast afgebeelde kaartje laat nog eens zien hoe de 
ontwikkelingen rond de Stationsomgeving zich, wat betreft de 
wegenstructuur, voegen binnen de wegenstructuur van 
Doetinchem. In het kaartje is ook al de Oostelijke Randweg 
opgenomen. Deze zorgt in de toekomst voor een afname van de 
verkeersdruk op de J.F. Kennedylaan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Figuur 20: hoofdwegenstructuur Doetinchem 

  



 

 

28 
 

6. Verdere uitwerking en realisatie 
 
In de bestuuropdracht opdracht, en successievelijk het projectplan 
voor de stationsomgeving, is de gewenste ontwikkeling van de 
stationsomgeving Doetinchem centraal aangegeven. De nu 
voorliggende gebiedsvisie geeft in woord en beeld een eerste 
antwoord. 
 
De gebiedsvisie vormt een opmaat voor de volgende stap, de 
vertaling in uitgewerkte plannen. 
 
Voor de herontwikkeling van het gebied, die gefaseerd zal worden 
uitgevoerd, zullen twee uitvoeringsprojecten worden opgesteld. De 
(her-)inrichting van de openbare ruimte, inclusief het busstation, zal 
door de gemeente worden uitgevoerd. Voor ontwikkelingen aan het 
spoor is Prorail verantwoordelijk. Beide projecten zullen op elkaar 
worden afgestemd om een geïntegreerd eindproduct mogelijk te 
maken. Gezien de lange doorlooptijd voor het werken aan het 
spoor, zal dat project veel langer gaan duren dan het gemeentelijk 
project. 
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Bijlagen   
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Bijlage 1: Kwaliteiten regionaal OV-knooppunt  
 
(Uit: Kwaliteitsbeeld OV-knooppunten Gelderland, provincie Gelderland, 2011) 
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Bijlage 2: Beschrijvingen 5 domeinen  
 
(Uit: Het Stationsconcept, NS, ProRail, Bureau Spoorbouwmeester, 
2011) 
 
Aankomstdomein 
 
Voor een soepele overgang is het van belang dat het 
aankomstdomein zich op hetzelfde niveau bevindt als het 
ontvangstdomein. De voetganger staat centraal binnen het 
aankomstdomein. Het voetgangersgebied wordt bij voorkeur niet 
onderbroken door andere verkeersstromen om de veiligheid te 
waarborgen. Het is van belang dat er een goede relatie met de 
omgeving wordt gelegd. Binnen het aankomstdomein liggen de 
prioriteiten bij fietsfaciliteiten, haltes voor de bus en 
voorrijdvoorzieningen voor taxi en “Kiss and Ride”. Daaropvolgend 
is er plaats voor kort parkeren en lang parkeren. Een belangrijk 
aandachtspunt is de sociale veiligheid. Dit is onder andere te 
realiseren door goede verlichting en door mensen in de late uren te 
concentreren etc. 
 
Ontvangstdomein 
 
Het ontvangstdomein biedt ondersteuning bij de oriëntatie op de 
treinreis of op de bestemming in de omgeving en eventueel 
natransport. Er wordt reisinformatie gegeven over vertrektijden en 
verstoringen. Daarnaast vindt er de kaartverkoop plaats en is er 
eventueel een informatiebalie. Deze functies hebben prioriteit in het 
ontvangstdomein. De meeste mensen zijn rechts georiënteerd, 
daardoor bevinden de voorzieningen zich aan de rechterzijde bij 
binnenkomst van het station. Zo hoeft er zo min mogelijk gezocht te 
worden. Verder zijn in het ontvangstdomein faciliteiten te vinden 
voor wachten, afspreken en ontmoeten. Ook is er ruimte voor 
commerciële functies. 
 

 
Reisdomein 
 
Het reisdomein moet worden ingericht ten behoeve van een 
efficiënte verplaatsing van en naar de trein. Hier wordt actuele 
reisinformatie gegeven over vertrekkende treinen. Deze informatie 
wordt op het perron op meerdere plekken herhaald. Wachtende 
reizigers moeten er comfortabel kunnen wachten, maar wel gericht 
zijn op een kort verblijf. Eventueel zijn er verkooppunten voor snelle 
aankopen. Echter moeten reizigers niet teveel worden afgeleid om 
onrust zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Verblijfsdomein 
 
Het verblijfsdomein is bedoeld als ruimte voor het langer wachten 
en voor ontmoetingen. Het maakt geen onderdeel uit van de 
loopverbindingszone, maar wordt er wel door ontsloten. Bij het 
verblijfsdomein gaat het om een aangenaam verblijf en niet om de 
transfereigenschappen. Er is een gevarieerd aanbod aan horeca, 
detailhandel en diensten, gericht op het creëren van een 
ontspannen omgeving. Reisinformatie is wel aanwezig, maar niet 
zo prominent als in het ontvangstdomein en het reisdomein. 
 
Loopverbindingszone 
 
De loopverbindingszone moet vooral zorgen voor een snelle en 
veilige transfer van en naar de trein. Het verbindt de domeinen met 
elkaar. Hierbij is een goede navigatie van belang. De 
loopverbindingszone is zoveel mogelijk een directe route, waarbij 
zo weinig mogelijk van richting moet worden veranderd. Daarnaast 
moet er altijd zicht zijn op het volgende domein. Het zorgt ervoor 
dat duidelijk is welke gebieden bedoeld zijn voor de directe transfer 
en welke voor de overige functies. De zone moet vrij zijn van 
obstakels. 

 



 

 

33 
 

Bijlage 3: Parkeerbalans  
 
(gemeente Doetinchem, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parkeerbalans stationsomgeving (Noordzijde en zuidzijde) + Intermeco terrein Iseldoks 
 

     Vraag / claims: 

  

Aanbod (nieuwe situatie) 

 

     Gebruik Sturko terrein 40 

 

Iseldoks 114 

Rabobank 60 

 

Papierfabriek 30 

NS 190 (huidig gebruik van 60 parkeerplaatsen) Sturko-terrein 236 

Iseldoks / Intermeco 311 

 

Naast OV-Museum 14 

OV-museum ±400 m² 10 (aantal is inclusief uitbreiding) 

  

   

Zuidzijde busstation 85 

   

Belastingkantoor 13 

   

Kroese Wevers  146 

 

611 

  

638 
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