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 Vragen Groen Links met betrekking tot de locatie 3aPlus:  

 

Vooraf: Een aantal vragen van Groen Links moeten nog  verder uitgewerkt/toegelicht worden 

in: het bestemmingsplan, het inrichtingsplan van de openbare ruimte en het bouwplan 

(ontwerp van het IKC). Het bestemmingsplan moet voldoen aan de gemeentelijke 

beleidskaders en aan de wettelijke normen.  

Bij het plan voor de inrichting voor de openbare ruimten (verkeersituatie zoals de aanleg 

nieuwe ontsluitingsweg, de fietsrouten, het parkeren, de kiss and ride, natuur) worden 

buurtbewoners, de bomenstichting en de milieuwerkgroep nauw betrokken. Bij het ontwerp 

van het IKC worden de toekomstige gebruikers en de naaste buren zoals buurman Teunissen, 

Mariëndal en Rozengaarde nauw betrokken. 

 

 

Milieukwaliteit  

Het IKC (basisschool en andere voorzieningen voor het jonge kind) is een voor geluid 

gevoelige bestemming. De school is voor een belangrijk deel gesitueerd direct (10 meter) aan 

een drukke stadsweg, de Bilderdijkstraat.  
 

1. Is bekend wat de gevelbelasting van de school is nu deze geluidgevoelige functie gesitueerd 

wordt direct aan (drukke stadsweg) de Bilderdijkstraat?  

2. Kan de geluidsniveaus binnen en buiten de accommodatie voldoende kwaliteit opleveren?  

 

Antwoord 

Bij de variant is een bebouwingsvlek aangegeven.  

Bij de uitwerking van het bouwplan wordt  duidelijk op welke afstand het school gebouw van de 

Bilderdijkstraat gesitueerd wordt. Dan kan ook exact uitgerekend worden wat het  geluidniveau op de 

gevel is. De architect moet rekening houden met de wettelijke geluidsnormen. Het bouwbesluit geeft 

o.a. geluidsnormen voor het geluid in het IKC (de theorielokalen).Kortom in de nadere uitwerking wordt 

gewaarborgd dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.  

 

Een school is een voor luchtkwaliteit zeer gevoelige bestemming. De GGD en veel 

Nederlandse gemeenten kiezen er voor deze bestemmingen niet langs drukke stadswegen te 

situeren.  

3. Hoe kijkt het college aan tegen het situeren van een accommodatie voor jonge kinderen 

langs een drukke stadsweg?  

 

Antwoord 

In het besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit zijn onderzoekszones opgenomen. Bij rijkswegen 

is de zone 300 m en bij provinciale wegen geldt een zone van 50 m.  

Voor gemeentelijke wegen geldt géén onderzoekzone.  

De GGD Nederland adviseert de gemeenten om niet te bouwen direct langs drukke wegen, waarbij 

‘druk’ is gedefinieerd als een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 voertuigen per etmaal. De 

Bilderdijkstraat is een wijkontsluitingsweg met een verkeersintensiteit van max. 8000 voertuigen per 

etmaal. De luchtkwaliteit bij de Bilderdijkstraat (afst 10 m.) voldoet aan de wettelijke normen.  

 

Daglicht is een belangrijk kwaliteitscriterium voor scholen (en andere verblijfsruimte). De 

schoollocatie bevindt zich tussen Mariëndael en Sporthal. Ook de aanwezige bomen 

(Laanstructuur Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg) aan de zuid, zuidwest en westzijde van deze 

locatie zorgen ervoor dat er potentieel weinig daglichttoetreding is.  

4. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er voor het IKC (gebouw en buitenruimte) voldoende 

daglicht toetreding is?  

Antwoord 

Dit is zeker een belangrijk aspect dat zal worden beaamd door de toekomstige gebruikers. Dit wordt 

als belangrijk aandachtspunt meegenomen bij de opdracht aan de architect. Het bouwplan moet 
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minimaal voldoen aan o.a.  de eisen die worden gesteld aan daglichttoetreding van het bouwbesluit. 

Ter informatie; het getekende blok op het perceel van variant 3aplus wordt maximaal 50% bebouwd. 

 

Verkeersveiligheid  

Verkeersveiligheid is een belangrijk criterium is. Het afsluiten van de Bezelhorstweg zal de 

overzichtelijkheid verhogen en zorgen voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. 

Minder duidelijk is naar voren gebracht dat de verkeersveiligheid als gevolg van het afsluiten 

van de Bezelhorstweg op veel plaatsen schijnbaar verslechterd.  

5. Hoe wordt er voor gezorgd dat de Bezelhorstweg na afsluiting een veilige fietsroute blijft?  

a. Hoe wordt er voor gezorgd dat de kruising van Bezelhorstweg met de nieuwe ontsluiting 
(weg ligweide) veilig is voor fietsers?  

b. Hoe wordt er voor gezorgd dat de kruising van de Bezelhorstweg met de Duvel 
Slothouwerstraat voor fietsers veilig is?  

c. Hoe wordt er voor gezorgd dat vaak grote groepen fietsers snel, veilig en comfortabel over 

de IKC -locatie kunnen? Veilig voor de (groepen) fietsers als de kinderen die gebruik maken 

van het IKC!  

 

Antwoord 

5 

De Bezelhorstweg is een veel gebruikte fietsroute van en naar de scholen in Doetinchem. Ons bereiken 

nu al veel klachten over de verkeersveiligheid van de kruising Bezelhorstweg- Bilderdijkstraat – 

Marsmanstraat. Zowel in het fietsplan als in het verkeersveiligheidsplan wordt deze kruising als 

knelpunt aangemerkt. In opdracht van de provincie en de regio is een onderzoek onder scholieren 

gehouden. Deze hebben ook verschillende knelpunten op fietsroutes aan kunnen geven. Deze kruising 

kwam ook uit dit onderzoek naar voren als knelpunt.  

Door de samenvoeging van de scholen ontstaat een school van 300 leerlingen. 80 % van de leerlingen 

komt van de oostkant van Doetinchem. Dit betekent dat deze allemaal de genoemde kruising moet 

oversteken. Het beveiligen van deze oversteek kan op meerdere manieren. Door een extern bureau 

(Haskoning) is een quickscan uitgevoerd naar deze locatie. Als mogelijke oplossing kwam naar voren 

om de kruising te voorzien van een verkeersplateau of verkeerslichten. De insteek is om de 

fietsoversteek te beveiligen middels een verkeersregelinstallatie. Omdat het overige verkeer over de 

nieuwe verbindingsweg wordt geleid ontstaat er een verbinding tussen de Oude Rozengaardseweg en 

de Bilderdijkstraat die uitsluitend voor fietsers is bedoeld.  

 

Met andere woorden wij zijn van mening dat de situatie voor fietsers verbeterd wordt ten opzichte van 

de huidige situatie. 

 

5a 

De aansluiting van de nieuwe verbindingsweg door de ligweide op de Bezelhorstweg moet nog 

ontworpen worden. Maar als we het principe van “Duurzaam Veilig” volgen wordt dit een 

gelijkwaardige aansluiting. Wellicht wordt deze met een plateau vormgegeven. Dit betekent dat 

verkeer van rechts voorrang heeft. Indien gewenst door de buurtbewoners dan kan de aansluiting op 

de Bezelhorstweg ook middels een inritconstructie. Dan heeft het verkeer op de Bezelhorstweg 

voorrang. Dit wijkt wel af van de richtlijnen die je bijvoorkeur toepast in een 30 km gebied. In een 30 

km/uur gebied regel je bij voorkeur geen voorrang. 

 

 

5b. 

De kruising Bezelhorstweg – Duval Slothouwerstraat is een gelijkwaardige kruising geheel conform de 

normen die binnen een 30 km uur gebied gelden. Verkeer van rechts heeft voorrang. Bij de nadere 

uitwerking van het plan zal deze kruising ook aandacht krijgen. De voorkeur is om de kruising te 

voorzien van een plateau, mogelijk in combinatie met het bestaande plateau bij de toegang tot 

Rozengaarde. 

 

5c.  
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De nieuwe fietsverbinding zal een ruime maatvoering krijgen om de grote stromen fietsers die in een 

korte tijd langskomen te verwerken. De voorkeur is een maatvoering van 3,50 breed. 

 

De nieuwe ontsluitingsweg (weg ligweide) wordt een doorgaande autoroute dat de 

Bilderdijkstraat via de Bezelhorstweg verbindt met de Duvel Slothouwerstraat.  

 

6. Maken vrachtwagens ook gebruik van deze weg? Zo ja, heeft dat consequenties voor de 

breedte van de weg?  

Antwoord 

Vrachtwagens maken straks ook gebruik van deze nieuwe verbindingsweg. Dat geldt ook voor de 

servicebus en bussen richting Rozengaarde. Op de nieuwe weg zal ook een snelheid van 30 km per 

uur gaan gelden. De maatvoering van de weg zal circa 5,5 - 6 meter breed zijn, conform het 

wegcategoriseringsplan (Erftoegangsweg). Ook dit moet nog nader uitgewerkt worden. De weg zal 

minder breed worden dan de huidige Bezelhorstweg (tussen Rozengaarde en Mariëndael). 

 

7. Gaan fietsers ook gebruik maken van deze weg?  

Antwoord 

Er komt een veilige doorgaande fietsroute in de directe nabijheid (hoofdfietstructuur vanaf 

Marsmanstraat naar Bezelhorstweg).  

De nieuwe verbindingsweg  krijgt derhalve geen fietspadmarkering.  

 

8. Hoe breed wordt de doorgaande route over de ligweide?  

Zie antwoord bij vraag 6. 

 

In dit plan is er een knooppunt waar een doorgaande weg (nieuwe ontsluitingsroute ligweide 

met pakweg 2000 motorvoertuigen per etmaal) en een parkeervoorziening samen komen. 

Kort gevolgd door een kruispunt van de doorgaande route met een doorgaande fietsroute met 

grote groepen leerlingen. Dit alles met een hoogtepunt tijdens spitstijden en dan met name de 

ochtendspits.  

9. Hoe veilig is het knooppunt waar de doorgaande route (mensen die door willen rijden) en 

de parkeervoorziening (stapvoets rijdend, zoekende naar een parkeerplaats) samen komen?  

10. Hoe denkt het college dat deze twee kruispunten (ontsluitingsroute x parkeerverkeer en 

ontsluitingsroute x fietsroute) er uit komen te zien?  

Antwoord 9 en 10 

Bij de uitwerking van de verkeersstructuur zijn dit zeker aandachtspunten in het ontwerp. Zo is 

ondermeer de exacte locatie van de ingang van het parkeerterrein van belang. Voor wat betreft de 

inrichting van de wegen zal VVN ook een rol vervullen. De ontwerpen zullen door VVN worden 

getoetst. 

 

 

Natuurkwaliteit  

Gemeente Doetinchem is een groene gemeente. De biodiversiteit en de natuur- en 

groenbeleving zijn gewaardeerde kwaliteiten. De voorzieningencluster bevindt zich binnen een 

van de groenste plekken van Doetinchem en maakt onderdeel uit van een groene corridor met 

hoge natuurwaarde. De locatie 3aPlus (met bijbehorende nieuwe infrastructuur) wordt 

gesitueerd in en langs deze groene plek en corridor. Dit heeft tot gevolg dat veel bomen 

verdwijnen en de kwaliteit van bestaande natuur wordt verstoord.  

1. Welke consequenties heeft dat voor de bomen? Hoeveel bomen moeten maximaal 
verdwijnen om uitvoering te geven aan de plannen?  

2. Worden alleen de waardevolle bomen financieel gecompenseerd?  

 

Antwoord  
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1.Het bouwplan heeft uiteraard gevolgen voor de bestaande omgeving.  

De effecten zijn onderzocht door adviesbureau Anders. De bomen in het plangebied zijn 

geïnventariseerd en op (financiële) waarde getaxeerd. Wij gaan er vanuit dat bij de Bezelhorstweg  ca 

20 bomen gekapt moeten worden. Bij de Bilderdijkstraat wordt een doorsteek gemaakt voor de 

nieuwe ontsluitingsweg. Hiervoor moeten 4 bomen gekapt worden.  

De bomenlaan van de Bilderdijkstraat blijft zo veel mogelijk in tact. Dat zelfde geldt ook voor het 

‘groene aanzicht’ vanaf de Huygenstraat, Oude Rozengaardseweg en Bezelhorstweg aan de zijde van 

de parkeerplaats Rozengaarde. Het schoolplein van het IKC en het fietspad geven kansen voor een 

open en groene invulling (bomen).  

2. Het betreffen de bomen die op basis van de kapverordening gecompenseerd moeten worden We 

gaan uit van een totale compensatie van €155.000,- (bron rapport Anders).  

 

Verkeer en parkeren  

Het voorzieningencluster (zwembad, speelhal, wellness en IKC) trekt veel verkeer aan. De 

parkeerplaatsen zijn volgens de locatiestudie beperkt. De doorgaande autoroute (ligweide) 

zorgt echter redelijkerwijs ook voor verlies van veel parkeerplaatsen.  

3. Hoe wordt het probleem van het parkeren opgelost?  

Antwoord  

3 

Voor alle genoemde voorzieningen is een parkeerbalans opgesteld. Omdat niet alle voorzieningen 

gelijktijdig publiek trekken kan er uitwisseling plaatsvinden van parkeerplaatsen. Door de herinrichting 

van het parkeerterrein ontstaan er meer parkeerplaatsen, ruimte voor nieuwe ontsluitingsweg en voor 

de kiss and ride. Het plan voldoet hierdoor aan de gestelde parkeernormen ook wat de parkeereisen 

voor Rozengaarde betreft. 

 

 

4. Is het parkeren aan de overzijde van de Bilderdijkstraat (op termijn mogelijk)?  

4. 

Daar is op dit moment geen sprake van. 

 

In het locatieonderzoek wordt gezegd dat variant 3aPlus een gescheiden oversteek auto’s en 

fietsverkeer via VRI goed mogelijk maakt.  

5. Is een veilige oversteek van fietsers en auto’s via VRI’s met behoud van de Bezelhorstweg, 

ondanks toepassingen elders in de stad en daarbuiten, hier niet mogelijk?  

 

 

 

5. 

Als de Bezelhorstweg in zijn huidige situatie blijft bestaan kan er ook een verkeersregelinstallatie 

worden geplaatst. Deze zal wel veel  uitgebreider / duurder zijn dan een oversteek voor uitsluitend 

fietsers en voetgangers.  

 

Vragen met betrekking tot de locatie 5/5a:  

De locatiestudie heeft ook een locatie op de parkeerplaats beschouwd. Dit scenario maakt een 

IKC mogelijk zonder grote ingrepen in de bestaande structuur en kwaliteiten. Opvallend is dat 

dit scenario toch erg slecht scoort.  

 

1. Waarom de waardering van de milieukwaliteit voor een gebouw op afstand van drukke 

wegen en nabij natuurgebied (5/5a) gelijk aan dat van het scenario langs drukke stadsweg 

(3aPlus)?  

Zie antwoord 1 t/m 3  bij het onderdeel over milieukwaliteit. De varianten voldoen aan de wettelijke 

eisen.  
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2. Waarom scoort dit een plan met behoud van bomen, natuurgebied en benutten van natuur 

in beleving en gebruik voor natuur en flora/fauna (5/5a) gelijk aan het scenario langs de 

Bilderdijkstraat (3aPlus)?  

Antwoord: De bomen 

Bij de varianten 5 en 5a moeten extra parkeerplaatsen aangelegd worden.  

De nieuwe parkeerplaatsen zijn aangegeven naast Mariendael en bij de Bezel Inn.  

Alle bomen in dit  gebied moeten gekapt worden op voldoende ruimte te creëren.  

Wat betreft de natuur 

De effecten voor de natuur zijn onderzocht (flora en fauna onderzoek bureau Staring advies). De 

effecten zijn beheersbaar. Variant 3a+raakt voor een klein deel (30 m.)  ‘de rand’ van het 

natuurproject de Knoop. De weg  gaat grotendeels over de ligweide (70 m) en parkeerplaats (75 m) 

van sportcentrum Rozengaarde. 

3. Waarom scoort een plan (5/5a) met ‘een auto te gast’ fietsroute (Bezelhorsteweg) 

verbonden met Noord en Overstegen, gescheiden fietsersoversteek bij Bilderdijkstraat (bijv. 

met VRI), deels parkeren op afstand met overzichtelijke looproutes, kiss en ride op bestaande 

parkeerplaats, zo slecht op verkeersveiligheid?  

Antwoord 

Een weg waarbij de auto te gast is, scoort altijd minder dan een solitair fietspad. De kans dat auto’s 

toch harder rijden is groot.  

 

4. Waarom scoort een plan (5/5a) dat zich bevindt binnen het zoekgebied/cluster, negatief 

(nadeel) op het criterium ‘centrale ligging’?  

Antwoord 

Het ligt minder centraal, meer richting de Bezelhorst. Het IKC is niet zichtbaar van de belangrijkste 

aanvoerwegen en de binding met de wijk Overstegen ontbreekt. 

 

5. Binnen scenario 5/5a is parkeren voorzien op terrein zwembad, terrein bij Mariendael, langs 

de Bilderdijkstraat en op termijn (mogelijk) op locatie woonwagenkamp. Waarom staat bij de 

nadelen dat IKC onvoldoende parkeerplaatsen heeft en parkeren onder het IKC een kostbare 

ingreep is?  

Antwoord 

De aanleg van nieuwe parkeerplaatsen is financieel minder gunstig. 

Bij variant 3a plus maken we gebruik van de bestaande parkeervoorziening. Overdag voor het IKC en 

‘s avonds voor het sportcentrum. Een efficiënt gebruik, dus duurzaam. 

De nieuwe ontsluitingsweg zorgt voor minder verkeer in de wijk. 

 

Op het moment dat gebouwd wordt op het parkeerterrein van Rozengaarde gaat dit ten koste van de 

beschikbare parkeerplaatsen. Parkeren onder een gebouw is altijd duurder dan parkeren op maaiveld 

niveau. Consequentie van parkeren onder het gebouw is dat het gebouw op palen moet worden 

gebouwd of dat parkeren onder maaiveld moet geschieden. Beiden zijn dit kostbare oplossingen.  

 

6. De kiss en ride is binnen scenario 5/5a voorzien op de bestaande parkeerplaats bij het 

zwembad. Waarom staat bij de nadelen dat de kiss en ride bij dit scenario zorgt voor een 

verkeerschaos op in de Huygensstraat en Oude Rozengaardseweg?  

 

Antwoord 

Als het parkeren (lees Kiss & Ride)  te ver van het IKC is gesitueerd zullen ouders altijd proberen zo 

dicht mogelijk bij de school te komen met de auto. Zo zal men gaan stoppen op de Oude 

Rozengaardseweg, Huygensstraat of zelfs op de Bilderdijkstraat. Dit in combinatie met de busjes van 

Mariendael levert een chaos op.  Kiss & Ride heeft alleen effect als het zo dicht mogelijk bij school 

geschiedt. 


