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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Wielervereniging De Zwaluwen, Doetinchem, maakt momenteel gebruik van een stratenparcours op het 
bedrijventerrein Verheulswijde. Dit parcours biedt beperkte trainingsfaciliteiten en kan moeilijk 
afdoende worden beveiligd zonder te conflicteren met de belangen van de aanwezige bedrijven, 
hetgeen aanleiding geeft tot ongewenste risico's. 
Mede door de ontwikkeling van het aantal leden, waaronder veel jeugd, bestaat dringend behoefte aan 
een wieleraccommodatie conform de richtlijnen van de KNWU (zie bijlage). 
In gesprekken met wethouder Drenth is dit kenbaar gemaakt. De opdracht, die de delegatie van De 
Zwaluwen heeft meegekregen, is om de locaties in beeld te brengen, die de vereniging geschikt acht 
voor nader onderzoek. De intentie is om deze locatiestudie te bespreken met de gemeente Doetinchem. 
Voorafgaand dient ruggespraak plaats te vinden binnen de vereniging. 
Het Ingenieursbureau Oranjewoud is door RTV De Zwaluwen gevraagd om ondersteuning te verlenen bij 
de realisatie en vormgeving van het locatieonderzoek.  
Het voorliggende rapport geeft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het onderzoek weer, 
alsmede de bevindingen, resultaten en aanbevelingen. 

1.2 Clubinformatie 

De RTV De Zwaluwen, opgericht op 20 september 1949 in Doetinchem, is een regionale vereniging met 
leden zowel uit De Liemers als de Achterhoek.  
De Zwaluwen, aangesloten bij de KNWU, heeft zich ten doel gesteld het wielrennen in wedstrijdverband 
zo breed mogelijk uit te dragen. Erik Breukink, Bram Schmitz, Frank van Dulmen en sinds kort Thom van 
Dulmen zijn wielrenners die allen hun professionele carrière zijn begonnen bij De Zwaluwen. 

1.2.1 Jeugd 

Door de centrale ligging van de vereniging zijn een groot aantal wielrenners uit zowel de Achterhoek als 
de Liemers actief lid. De Zwaluwen heeft een aparte jeugdafdeling waarbinnen jonge leden in de leeftijd  
tussen 8 en 14 jaar de basisprincipes leren van het wielrennen in wedstrijdverband en de 
trainingsmethodes die hiertoe gevolgd kunnen worden. Daarnaast biedt de vereniging de mogelijkheid 
om in de wintermaanden veldrijden te beoefenen op een eigen veldrit-parcours. 
Voor de leden vanaf 14 jaar organiseert De Zwaluwen iedere dinsdagavond de vaste training op de weg 
en een donderdagavondcompetitie, buiten het officiële wedstrijdrijden om, zodat er goed geoefend kan 
worden in het rijden op wedstrijdsnelheid. Als resultaat heeft De Zwaluwen in 2004 drie Nederlandse 
kampioenen afgeleverd, namelijk binnen de KNWU categorieën meisjes-jeugd (veldrijden/mountain-
biken), junioren (op de weg) en neo-amateurs (tijdrijden). 

 
De leden zijn zowel mannen als vrouwen, volwassenen en jeugd, die gericht trainen voor: 

• wedstrijden op Amateur-A of sportklasse;  
• wedstrijden voor jeugdleden;  
• wedstrijden in het veld of op de weg;  
• serieuze toertochten als Luik-Bastenaken-Luik. 

1.2.2 Profiel 

Het profiel van de vereniging ligt tussen een toerclub en een pure wedstrijdvereniging in. Binnen de 
vereniging zijn een aantal doelgroepen waar we ons al dan niet specifiek op richten. 
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Wedstrijdrijders 
De groep wedstrijdrijders binnen de vereniging is stabiel. Bij de heren zijn dat vooral wedstrijdrijders 
met een Amateur-A of Amateur-B licentie, al dan niet aangevuld met een Masters aanduiding. De helft 
van de licentiehouders bestaat uit jeugdleden in de categorieën Junioren, Nieuwelingen en 
Jeugdklassen. Naast individuele deelname aan wedstrijden wordt vanuit de vereniging gezamenlijke 
deelname aan wedstrijden gestimuleerd. 
 
Jeugd 
Kenmerkend voor de vereniging is het aantal jeugdleden. Op een verantwoorde wijze en onder het 
toeziend oog van door de KNWU opgeleide trainers wordt hen de fijne kneepjes van het renner zijn 
bijgebracht. 
 
Toerders 
RTV De Zwaluwen richt zich niet specifiek op toerders, maar werkt intensief samen met toerclubs uit de 
omgeving. Leden van een toervereniging uit de buurt, die het in zich hebben om wedstrijden te gaan 
rijden kunnen bij De Zwaluwen terecht. Andersom helpen ze renners in het vinden van een passende 
toerclub als het rijden van wedstrijden toch niet datgene brengt, wat ervan verwacht wordt. Voor de 
vereniging is het belangrijk dat ook deze liefhebbers blijven fietsen. 
 
Veldrijders en ATB-ers 
Veel leden van RTV De Zwaluwen stappen in de winter op de veldrijdfiets of op de ATB. Een aantal van 
hen doet ook mee aan wedstrijden. Voorbeelden daarvan zijn de gewestelijke GOW wedstrijden en de 
districtskampioenschappen. 
Het veldrijden (cycle-cross) is een activiteit waarop De Zwaluwen zich in de winterperiode toelegt door 
het organiseren van trainingen, clubwedstrijden en wedstrijden in KNWU-verband. 
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2 Plan van Aanpak 

2.1 Doel en Resultaat 

2.1.1 Doel 

Doelstelling is om de mogelijke locaties voor een nieuwe wieleraccommodatie te inventariseren, te 
omschrijven en te beoordelen, resulterend in een, door de vereniging voldoende breed gedragen 
document, dat zal worden gepresenteerd aan de gemeente Doetinchem. De wethouder zal, door middel 
van een inzichtelijke presentatie en goede onderbouwing, worden gefaciliteerd om de gewenste 
wieleraccommodatie op de gemeentelijke agenda te zetten. 

2.1.2 Beoogde resultaat 

Het Plan van Aanpak dient te resulteren in een document waarin de mogelijke opties worden 
uitgebeeld, omschreven en afgewogen op het niveau van een quick-scan, waarbij het 
voorkeursalternatief wordt geaccentueerd. Het document wordt voorzien van een (PowerPoint) 
presentatie waarmee de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op 'flitsende' wijze aan de 
wethouder en overige betrokkenen en belangstellenden kunnen worden getoond.  
Aandacht wordt besteed aan: 
• Toelichting op de vereniging; 
• Huidige situatie parcours; 
• Programma van Eisen en Wensen Wielerparcours; 
• Locatie onderzoek (beschikbare ruimte, inpasbaarheid, grondeigendom, medegebruik, etc); 
• Schetsontwerp voor (zo mogelijk) 3 geschikte locaties, waaronder het voorkeursalternatief; 
• Kostenraming; 
• Financieringsaspecten 
 

2.2 Stappenplan 

 
Stap 1: Beschrijving vereniging en huidige situatie 

In deze stap wordt een beschrijving gegeven van de vereniging, o.a. doelstelling, aantal leden (jeugd en 
senioren), wedstrijden, activiteiten, betekenis voor Doetinchem. Dit is een belangrijk onderdeel omdat 
hierin gemotiveerd wordt waarom een nieuw parcours zo belangrijk is. 
Tevens wordt hier een beschrijving gegeven van de huidige situatie van het parcours en de faciliteiten. 
De plus- en de minpunten van de locatie komen hier aan bod. 
 
Stap 2: Programma van Eisen en Wensen voor een toekomstig parcours 

In deze stap wordt een Programma van Eisen en Wensen op gesteld. Dit is de basis voor het 
schetsontwerp maar ook van belang voor de zoektocht naar een geschikte locatie. Hieronder volgt de 
opsomming die eerder door de Zwaluwen werd gedaan in het locatie onderzoek dat eind 2012 werd 
uitgevoerd: 

"Een succesvol wielerparcours hangt af van vele factoren. 
In het geval van De Zwaluwen was en is de combinatie van het clubhuis en het daaraan 
liggend parcours de sleutel tot succes. Dit omdat het noodzakelijk is dat er  allerlei activiteiten 
t.b.v. de te verrijden wedstrijden plaats kunnen vinden. Bijvoorbeeld het uitreiken van 
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rugnummers of de prijsuitreiking bij een landelijk jeugdtoernooi of finale van een regionale 
competitie met ruim 100 deelnemers.  
Daarna zijn er allerlei factoren te noemen die van invloed zijn op een geschikt wielerparcours 
zoals de ligging, het wegdek (glad asfalt of klinkers), de afsluitbaarheid voor overige 
verkeersdeelnemers in verband met de veiligheid, de breedte van de weg (minimaal 5 meter), 
de natuur en in het bijzonder de bomen al of niet aanwezig die voor overlast kunnen zorgen 
(glad wegdek) of juist fungeren als windbrekers, het afwezig zijn van verkeersremmers, de 
lengte en de vorm en hoogteverschillen.  
De Zwaluwen willen graag een permanent en veilig parcours, flexibel in het gebruik en goed 
te onderhouden. 
Een basisparcours van 1500 á 2000 meter is het uitgangspunt." 

 
De richtlijn van de KNWU (zie bijlage) geeft verdere invulling aan de te formuleren lijst van Eisen en 
Wensen. 
 
Brede functionaliteit van de accommodatie dient te worden bereikt door flexibele toepasbaarheid van 
de voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheden tot: 

 het opsplitsen van het parcours t.b.v. jeugd en senioren tijdens clubwedstrijden en/of 
trainingen; 

 het afwisselend wel of niet opnemen van een hoogteverschil en/of een ander type (moeilijker 
te berijden) wegdek; 

 het kunnen trainen met verschillend formeerbare bochten; 

 het uitzetten van afwisselende veldrijparcoursen; 

 de toepasbaarheid voor skeeler(weg-)wedstrijden; 

 het accommoderen van deelnemers, verzorgers, publiek, jury, etc. tijdens officiële wedstrijden. 
 
Voorts is het van belang om alle te benoemen aspecten in te delen op basis van belangrijkheid, 
variërend van harde onoverkomelijke eisen, via belangrijke en minder urgente zaken tot aanvullende, 
vrijblijvende wensen. 
 
Stap 3: Op zoek naar een goede locatie 

Vanuit het overleg met de gemeente zijn de volgende locaties in beeld: 
• Sportpark Zuid (nu ook in gebruik door IJsselcrossers en FreeRiders) 
• De Bezelhorst 
• Vijverberg en omgeving 
• De Wehlse Broeklanden 
 

De locaties worden in de eerste plaats (quickscan) beoordeeld op: 

 geschiktheid voor het aanleggen van een wielerparcours (inpasbaarheid); 

Vervolgens wordt gekeken naar: 

 eigendomssituatie, bestemmingsplan; 

 toekomstige plannen / toekomstbestendigheid. 

Bij een positieve beoordeling van de principiële haalbaarheid op basis van voorgaande aspecten volgt 
een inventarisatie van de mogelijkheden ten aanzien van: 

 multifunctionaliteit; 

 samenwerking, gecombineerd gebruik; 

 toegevoegde waarde of nadelige invloeden vanuit aanwezige faciliteiten/ 
omstandigheden. 
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Uit vergelijking van de principieel haalbaar geachte opties wordt vervolgens het meest kansrijke 
alternatief geselecteerd, dat door RTV De Zwaluwen als voorkeursalternatief aan de gemeente zal 
worden voorgelegd. 
 
Stap 4: Opstellen Schetsontwerpen en grove kostenraming 

Voor de principieel haalbare locaties wordt een schetsontwerp gemaakt. 
Het schetsontwerp is een ontwerptekening waarin het aan te leggen parcours en de aan te brengen 
voorzieningen zijn ingetekend in de bestaande situatie. De tekening geeft middels 'inkleuren' een totale 
impressie, zodat een goed beeld kan worden gevormd bij de toekomstige situatie.  
De schetsontwerpen zijn een belangrijk element om in beelden met de vereniging en de wethouder 
te communiceren. 
De schetsontwerpen worden voorzien van een kostenraming op hoofdlijnen. Alle aanlegelementen 
(verharding, inrichtingsmaterialen, aanpassingen bestaande infra etc.) zullen per onderdeel worden 
begroot zodat een reëel inzicht wordt verkregen in de totale aanlegkosten. 
 
Stap 5: Quickscan financiële aspecten 

Met de aanleg van een wieleraccommodatie zijn kosten gemoeid. De totale kosten zijn afhankelijk van 
de locatie, de lengte van het parcours, de wijze van inpassing, de mogelijkheid tot medegebruik van 
club-/kleedvoorzieningen, etc.. Het is belangrijk om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden. 
In deze stap zal bekeken worden welke mogelijke financieringsvormen er zijn. Te denken valt aan 
gemeentelijke subsidies, provinciale subsidies, eigen bijdrage vereniging, nieuwe verdienmodellen en 
beschikbare fondsen (info wordt door De Zwaluwen aangeleverd). 
 
Stap 6: Presentatiemateriaal 

Vervolgens zal door Oranjewoud de rapportage worden opgesteld waarin de resultaten van de 
voorgaande stappen worden weergegeven, met het programma van eisen en wensen, de beoordeling 
van de locaties, de ontwerpschetsen, kostenramingen en financieringsaspecten.  

Door RTV De Zwaluwen zal op basis hiervan een mooie presentatie worden gemaakt die getoond kan 
worden aan de leden van de vereniging en aan de gemeente. 
 
Stap 7: Roadshow: Afstemming en promotie  

Het is belangrijk dat eerst de vereniging, of in ieder geval het bestuur, instemming verleent aan de 
uitkomsten alvorens deze aan de gemeente gepresenteerd kunnen worden.  

De vereniging kan vervolgens op stap om de plannen en ideeën te presenteren, met belanghebbenden 
af te stemmen en op de agenda van de bestuurders te krijgen. 

2.3 Planning 

Ondertussen heeft reeds afstemming tussen RTV De Zwaluwen en de gemeente Doetinchem plaats 
gevonden, waarbij is overeengekomen dat de gemeente actief zal participeren gedurende de 
afhandeling van het stappenplan. 
Met name zal dit tot uiting komen tijdens de stappen 2, 3 en 5, d.w.z. bij het tot stand brengen van het 
Programma van Eisen en Wensen, het Locatieonderzoek en bij de Quick-scan  Financieringsaspecten. 
Tijdens een eerste gezamenlijk overleg met de gemeente en de verenigingen FreeRiders, IJsselcrossers 
en De Zwaluwen heeft oriëntatie plaats gevonden ten aanzien van zowel de eisen en wensen, als de 
locatieafwegingen. 
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Naast voornoemde verenigingen dient ook afstemming plaats te vinden met de schaatsclub en de 
KNWU. Het wordt, vooral ook met het oog op de juiste afspraken voor de toekomst, van belang geacht 
dat deze contacten met name ook rechtstreeks vanwege en door de verenigingen plaatsvinden.  
 
De planning was oorspronkelijk gericht op een afronding in de maand mei, maar is ondertussen door 
diverse omstandigheden enigermate opgeschoven en ziet momenteel als volgt uit: 
 

 Periode Oranjewoud De Zwaluwen 

Stap 1: Beschrijving huidige situatie maart afwerken controle 

Stap 2: Programma van Eisen en Wensen maart/april opstellen eigen inbreng, 
afstemming met 
derden en controle Stap 3: Locatie onderzoek mei/juni uitwerken 

Stap 4: Schetsen juni maken 

Stap 5: Financieringsmogelijkheden juli opnemen in rapp. uitwerken, opstellen 

Stap 6: Presentatiemateriaal juli rapportage PP presentatie 

Stap 7: Roadshow na vakantie e.v. ondersteuning realisatie 
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3 Uitwerking 

3.1 Stap 1: Huidige situatie 

De huidige situatie is in principe omschreven in par. 1.2. Voor de volledigheid wordt dit als volgt  
samengevat: 
Voor het wielrennen op de weg en het veldrijden zijn momenteel in Doetinchem geen vaste faciliteiten 
aanwezig. Hierdoor is DR&TV De Zwaluwen aangewezen op een parcours op de openbare weg voor de 
clubactiviteiten, waarbij ondanks alle mogelijke inzet van vele vrijwilligers, ongewenste risico's 
optreden. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van veelal niet professioneel acterende vrijwilligers 
bepaalt de mogelijke aansprakelijkheidsrisico's van de vereniging zowel als de gezondheidsrisico's van 
de renners en de veiligheid van de overige weggebruikers, waardoor op termijn dient te worden 
gevreesd voor de haalbaarheid van deze oplossing. 
Daar komt nog bij dat wielersportbeoefenaars in Doetinchem, ook buiten de verenigingsactiviteiten om, 
niet beschikken over een permanent beschikbaar verkeersvrij, veilig parcours om te trainen, waardoor 
ze hiertoe ten allen tijde zijn  aangewezen op de openbare weg. Het geniet de voorkeur om in de 
toekomst met name voor de intensievere trainingssessies, die voor het wielrennen op top niveau 
meerdere malen per week dienen plaats te vinden, in mindere mate aangewezen te zijn op de openbare 
weg. 

De in het voorgaande benoemde risico's zijn met name ook van toepassing op de jeugdige renners. Deze 
categorie dient specifiek in bescherming te worden genomen. De toekomst van de wielersport in de 
regio Doetinchem wordt bepaald door de faciliteiten die de jeugd kan worden geboden, voor een 
gezonde en veilige ontwikkeling. Het verleden heeft voldoende aangetoond dat het aan potentieel niet 
ontbreekt. 

In feite is de uitoefening van wielersport in verenigingsverband op de openbare weg niet meer van deze 
tijd. In dat kader wordt gewezen op tal van andere plaatsen elders in Nederland waar hiervoor 
ondertussen een passende oplossing is gevonden.   

Voor het organiseren van officiële openbare wedstrijden kan, met gebruikmaking van sponsorgelden 
etc., incidenteel gebruik worden gemaakt van een parcours dat met toestemming van gemeente en 
politie tijdelijk aan het openbare verkeer wordt onttrokken. In de meeste plaatsen vindt dit niet vaker 
dan eenmaal per jaar plaats. Het zou echter ook daarvoor voordelen hebben om een te beschikken over 
een afgesloten parcours, omdat dit betekent dat de capaciteit van de betreffende diensten in mindere 
mate behoeft te worden aangesproken, terwijl de overlast voor aan- en omwonenden eveneens wordt 
beperkt. 
 

3.2 Stap 2: Programma van eisen en wensen 

3.2.1 Eisen en wensen RTV De Zwaluwen  

Naast de uitgangspunten van de KNWU
1
 zijn er voor De Zwaluwen verschillende wensen ten aanzien van 

een nieuw wielerparcours en accommodatie. Het is van belang dat er naast een multifunctioneel 
clubparcours een clubhuis aanwezig is in de directe nabijheid van het parcours. Een basisparcours van 
1500 á 2000 meter is uitgangspunt. Daarnaast is vanwege de multifunctionaliteit en het versterken van 
de regionale functie van de Zwaluwen het volgende van belang; 

                                                                 
1
 Zie bijgesloten ‘Richtlijnen wieleraccommodatie’  
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 Een afsteek maken zodat er een korter parcours voor de jeugd ontstaat van ongeveer 800 
á 1000 meter; 

 Het basisparcours beperkt aantal ‘soepel lopende’  bochten, variatie kan aangebracht 
worden door middel van extra lussen. 

 Een lus van ongeveer 2000 meter koppelen aan het basisparcours zodat er ook “grotere” 
wedstrijden te organiseren zijn.  Ook is dit te gebruiken als skeelerparcours; 

 In combinatie met de in te richten ATB-route/ cyclocross parcours een hoogteverschil 
creëren zodat er ook een selectief wegparcours in te richten is. 

 Een combinatie van de ATB-route met een trainingsparcours zoals op de Verheulsweide 
voor het veldrijden. 

 Een clubhuis met kleed- en douchegelegenheid, kantine, een ruimte om te vergaderen, 
binnen te trainen en een ruimte voor het opbergen van kleding, reservemateriaal en 
fietsen van jeugdrenners. 

 Een glad asfalt wegdek met voldoende grip en zonder  verkeersremmers met een minimale 
breedte van 5 meter. 

 Geen bomen of andere natuur in de nabijheid van het parcours, die gladheid of 
hobbeligheid van het wegdek kunnen veroorzaken.  

 Dat het een permanent van het overig verkeer afgesloten wielerparcours betreft. 

 
Hieronder enkele voorbeelden: 

 

a) Nedereindse Berg  

 

 • een wieler- skeelerbaan van 2300m 
(1400m en 900m) met een 
hoogteverschil van 18 m 
• een skeelerovaal van 333m 
• een mountainbikeparkoers van 
4200m 
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b) KWC Kampen  
 
 

Lengte parcours: 1600 m, 
met in het midden een 
BMX parcours. 
Hoogteverschil t.b.v. 
ongelijkvloerse kruising. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Eisen en wensen SFA Bikepark 

SFA vindt de huidige locatie een prima plek vind om het “freeriden” te beoefenen. Er is door de leden 
veel tijd gestoken in de huidige baan. De SFA is een groep vrienden die in een eigen stijl sporten, 
waartoe ook een stichting in het leven is geroepen. Men wil graag die eigen cultuur behouden. De SFA is 
uiteraard bereid mee te denken. 

In een eventueel nieuw regionaal wielersportcentrum zal een plek voor SFA minimaal aan de volgende 
voorwaarden moeten voldoen: 

 In of rond Doetinchem; 

 Terrein van ca 100 meter bij 80 meter; 

 Het terrein dient hellend/glooiend te zijn met een zo groot mogelijk hoogteverschil; 

 De bestemming van het terrein dient in overeenstemming te zijn met het gebruik als bikepark. Dat 
wil zeggen vergunningsvrij bouwen tot 3 meter hoogte; 

 Voldoende drainage mogelijkheden; 

 Het moet een plek in het groen zijn; 

 Toegang tot (grond) water i.v.m. onderhoud van de baan; 

 Mogelijkheid plaatsen zeecontainers voor opslag van materialen en voor gebruik als startplateau; 

 Mogelijkheid plaatsen lichtmasten; 

 Stroomaansluiting; 

 Aansluiting op gemeentelijk riool; 

 Parkeergelegenheid; 

 Hekwerk rondom; 

 

 
 

 
 

Voor een goede impressie van het onze huidige accommodatie: http://www.sfabikepark.nl/?c=360 
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3.2.3 Eisen en wensen De IJsselcrossers  

BMX (Bicycle Motocross) in Nederland Fietscross genoemd wordt gerealiseerd op een parcours met een 
lengte van 300 á 350 m, dat (meestal 'gevouwen' in vier strengen naast elkaar) past binnen een terrein 
van ca. 200 m bij 200 m. De compacte zig-zag vorm komt niet specifiek voort uit efficiënt ruimtegebruik, 
maar wordt m.n. ook als voordeel gezien om het publiek overzicht te bieden. 
Het huidige parcours op Sportpark Zuid (zie onderstaande foto) ligt op een wat kleiner terrein, voldoet 
aan de parcourseisen (hoewel een wat hogere startheuvel nog op het verlanglijstje staat), maar is voor 
accommodatie van publiek nog niet optimaal. 
 

 
 
 
Belangrijk element in het parcours is het aan te brengen hoogteverschil, waarbij vooral de startheuvel 
flink wat ruimte inneemt.  
Voor het organiseren van belangrijke wedstrijden is het noodzakelijk om voorzieningen te kunnen 
bieden voor veel publiek rond het compacte parcours. Dat publiek dient zich daarbij op zekere hoogte te 
bevinden teneinde het geheel te kunnen overzien. 
Parkeergelegenheid voor grotere publieksaantallen behoeft tevens nadere aandacht. 
 
Voor het fietscrossen geldt een minimum leeftijd van 19 jaar. Het parcours dient derhalve ook om 
veiligheidsredenen volledig en goed afsluitbaar te zijn. 

De IJsselcrossers hebben geen duidelijke behoefte om te verkassen naar een andere locatie, maar 
maken daartegen in principe geen bezwaar als dit zou leiden tot verbetering van de condities. 
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3.2.4 Eisen en wensen Gemeente Doetinchem 

De gemeente heeft kenbaar gemaakt dat in afstemming met de Provincie Gelderland en omliggende 
gemeenten word gestreefd naar het regionaal concentreren van topsportfaciliteiten. In dat kader 
beoogt de Gemeente Doetinchem een wielersportcentrum. Uitgangspunt is daarbij dat dit centrum een 
meerwaarde gaat bieden t.o.v. de huidige accommodaties en zo veel mogelijk multi-functioneel wordt 
vormgegeven. Dit ook i.v.m. de financiële haalbaarheid in relatie tot subsidievoorwaarden van de 
provincie en gemeente.  
Daarbij wordt gedacht aan: 

 het combineren van meerdere wielerdisciplines;  

 faciliteiten die geschikt zijn voor wedstrijden op top niveau (b.v. nationale kampioensschappen 
e.d.);  

 tevens te gebruiken voor de breedtesport. 
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3.3 Stap 3: Locatieonderzoek 

3.3.1 Algemeen 

In de navolgende inventarisatie is de wens in acht genomen om het wielerparcours, de BMX faciliteit en 
de voorzieningen voor en van de Free Riders op één locatie bijeen te brengen. Hierbij wordt echter 
aangetekend dat het belang hiervan vanuit de betreffende verenigingen en sportbeoefenaren niet erg 
groot wordt geacht, daarvoor zijn de sporten te veel verschillend van karakter. In feite kunnen 
economische voordelen van deze combinaties enkel worden behaald op het gebied van clubhuis, 
toiletten, douche- en kleedruimtes, vergader- en bestuursrkamers, etc., maar ook daarbij zal de wens 
naar voren komen om wel te kunnen beschikken over gescheiden opslag, eigen inrichting en afsluitbare 
ruimtes. In feite zou een dergelijke combinatie exact hetzelfde uitwerken als het zou gaan om een 
geheel andere sport (waarbij geen fietsen worden gebruikt). 
De meest praktische relatie zou in dat opzicht nog kunnen worden gevonden in de skeelersport en in-
line skating, omdat daarbij gebruik kan worden gemaakt van hetzelfde parcours. Nader overleg hierover 
met de schaatsclub dient nog plaats te vinden. Daarbij moet dan tevens aan de orde komen in hoeverre 
daarvoor een 400 m baan (ovaal) zou moeten worden ingepast (is al gepland op Sportpark Zuid) 

Voor De Zwaluwen is naast het wielrennen op de weg met name ook het veldrijden van belang. Door 
veel renners wordt deze sport in de winterperiode beoefend. Hiervoor is een passend parcours erg 
belangrijk, omdat een aantal eisen worden gesteld aan de toepas-(bruik-)baarheid. Anders dan bij het 
mountainbiken, waar ook velen op overstappen en waarvoor (zoals uit de naam blijkt) hoogteverschil 
een vereiste is en verder eigenlijk elk parcours bruikbaar is. De parcoursen voor veldrijden en 
mountainbiken kunnen elkaar overigens wel deels overlappen.  

Overigens wordt voor de goede orde nog even vastgesteld dat binnen de actuele benadering van de 
beoogde wielerfaciliteiten geen rekening wordt gehouden met een wielerbaan. Een dergelijke 
voorziening zou een regionaal wielersportcentrum aanzienlijk meer aanzien en invloed geven, maar 
dient vooralsnog uit hoofde van economische haalbaarheid buiten beschouwing te worden gelaten. 
Voor het baanwielrennen is de regio aangewezen op de baan in Apeldoorn. 

Voorts dient een aantal kanttekeningen te worden geplaatst bij het beoogde niveau van de 
voorzieningen, geschikt voor het organiseren van een nationaal kampioenschap en/of internationale 
wedstrijden.  
Nationale kampioenschappen op de weg worden tot op heden georganiseerd op daartoe tijdelijk af te 
sluiten parcoursen op de openbare weg met een lengte van vele (een tiental) kilometers en veelal met 
inbegrip van aanmerkelijk hoogteverschil. Het momenteel beoogde 'vaste' wielerparcours zal niet aan 
deze voorwaarden kunnen voldoen. 
De meeste plaatselijke rondes met (inter-)nationale deelname worden gehouden op een korter parcours 
en dan aangeduid als "criterium". Dit zou dus wel degelijk op het te voorziene parcours kunnen 
plaatsvinden, maar daarbij is het bereikbare niveau, m.b.t. aan te trekken renners, afhankelijk van de 
financiële mogelijkheden, die weer afhankelijk zijn van commerciële aspecten (sponsoring, reclame, 
etc.). Dat laatste leidt vaak tot het organiseren van wedstrijden op een stratenparcours dat zo gunstig 
mogelijk is gelegen voor de betrokken sponsors (hoeveelheid publiek, zichtbaarheid van het evenement, 
nabijheid van horeca, etc.). In elke plaats vindt een dergelijke lokale wielerronde over het algemeen 
maar eens per jaar plaats en het is dus de vraag in hoeverre het zinvol is om een 'vast' parcours hierop 
af te stemmen. 
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Het verdient aandacht om voor het beoogde parcours de afstemming met name te laten uitkomen op 
de functie van trainigscircuit en voor het organiseren van frequent voorkomende clubwedstrijden, 
jeugdwedstrijden en regionale trainingswedstrijden. 
Voor 'grotere' incidentele wedstrijden dient dusdanig veel ruimte te worden gereserveerd voor publiek, 
faciliteiten en voorzieningen, etc. dat dit een onevenwichtig zwaar beslag zou gaan leggen op de 
beschikbare mogelijkheden en de uiteindelijke haalbaarheid. 
 

3.3.2 Locatie Vijverberg 

Uit het overleg met de gemeente is gebleken dat op de locatie Vijverberg geen passende mogelijkheden 
kunnen worden gevonden voor een wielercircuit. Het huidige wegenstelsel biedt geen opties en de 
ruimte die extra nodig zou zijn is niet beschikbaar omdat het particulier eigendom betreft en/of omdat 
de bestemming hiermee niet in overeenstemming is. 
Binnen de gemeente zal nog worden nagegaan of er wellicht aanvullende informatie ontbreekt (m.n. 
vanuit de wethouder), aangezien deze locatie bij eerdere gelegenheid wel degelijk als een optie werd 
aangemerkt. Als de beschikbare informatie echter volledig blijkt te zijn, dan dient te worden 
geconcludeerd dat deze locatie niet verder in aanmerking komt. 

3.3.3 Locatie Sportpark Zuid 

In feite is de aanwezige ruimte (hoewel omvangrijk) vrijwel volledig in gebruik en bezet door diverse 
accomodaties van verschillende sportverenigingen, de toegangswegen en parkeerplaatsen die hier bij 
horen en de passende parkachtige omgeving daartussen en er omheen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn mogelijkheden om binnen de tussenliggende en omsluitende groenstroken een wielercircuit te 
positioneren. De mogelijkheden zijn echter beperkt en houden in dat op minimaal één en wellicht 
meerdere plaatsen dient te worden voorzien in  ongelijkvloerse kruisingen. Op de navolgende luchtfoto 
is dit tentatief aangegeven.  
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De belangrijkste is de kruising met de toegangsweg vanaf de Liemersweg. 
Voor een groot deel wordt in de aangegeven opzet gebruik gemaakt van bestaande paden en 
onderhoudswegen, die momenteel tevens worden gebruikt door wandelaars (honden uitlaten) en 
trimmers. Overige activiteiten op het sportpark worden door het wielercircuit volgens bovenstaande 
lay-out niet beïnvloed. Wel zou de fietsverbinding, door het park via de Stokhorstweg en de Sportweg, 
over het bruggetje in het midden, komen te vervallen. De indruk bestaat dat deze verbinding niet 
intensief wordt gebruikt en de verbinding e.v. kan worden vervangen door een fietspad langs de 
westzijde.  
Als voordeel kan worden gezien dat de IJsselcrossers en de Free Riders reeds op Sportpark Zuid een 
accommodatie hebben, waardoor op deze locatie alle wielersport zou kunnen worden geconcentreerd. 
De voordelen hiervan zijn voor sporters en verenigingen zelf echter niet buitengewoon groot en de 
beperkte beschikbare ruimte wordt vooralsnog aangemerkt als nadelig, waarbij ook met name wordt 
aangetekend dat de ligging van het parcours, tussen en rond andere sportaccomodaties het 
veiligheidsaspect niet ten goede komt. Het zal moeite kosten om voldoende afstand te creeeren tot 
bomen langs het parcours, waarschijnlijk zal hiertoe wel een aantal bomen moeten worden gekapt. 
 

Het is mogelijk om een grote en een kleine lus te maken, die naar keuze b.v voor verschillende 
categoriën tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, dan wel kunnen worden gekoppeld tot één 
aaneengesloten parcours. De grote lus heeft een lengte van ca. 1900 m en de kleine lus is 1100 m lang. 
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Een clubhuis/kleedlokaal kan worden geplaatst aan het eind van de toegangsweg  vanaf de 
Stokhorstweg, naast en gedeeltelijk op, het terrein van de IJsselcrossers, waarmee dan ook een 
combinatie mogelijk zou zijn. Dit is overigens ook mogelijk nabij het terrein van de Free Riders in de 
noord-oosthoek van het park. Combinatie van clubhuislocatie met start- en finishlijn leidt, i.v.m. de 
vereiste rechte weglengte tot een voorkeur voor de clubhuislocatie op de eerstgenoemde locatie bij de 
IJsselcrossers.  Indien de start- en finishlijn nabij het terrein van de Free Riders zou worden geplaatst, 
dan zou het vereiste rechte weggedeelte enkel kunnen worden gevonden door rechtsom te rijden, 
hetgeen niet gebruikelijk/wenselijk is. 

Op de navolgende afbeelding is nog eens aangegeven hoe het parcours zou kunnen worden ingepast 
m.b.t. de toegankelijkheid van het sportpark en het voorkomen van kruisend verkeer. 

De kruising van het wielercircuit met de Sportweg, nabij de inrit vanaf de Liemersweg dient te worden 
uitgevoerd als een viaduct of een tunneltje. Dit geeft ook de mogelijkheid om enig hoogteverschil in het 
circuit aan te brengen door de benodigde ophoging in het verlengde daarvan tevens als ontgraving uit te 
voeren, of de benodigde ontgraving ernaast als ophoging neer te leggen (gesloten grondbalans).  

Verder zal een voetgangersbruggetje moeten worden gemaakt voor de bereikbaarheid van het meest 
noord-oostelijke hockeyveld. Voor het overige is het wielerparcours volledig vrij van kruisend verkeer, 
terwijl alle andere sportaccomodaties op het park obstakelvrij bereikbaar blijven (e.e.a. zoals aangeduid 
met de witte pijlen op de luchtfoto hieronder). 

De Stokhorstweg zou plaatselijk enigszins moeten worden verlegd t.p.v. de scheepshelling, of de duiker 
zou aan de zuid(park-)zijde een tiental meters moeten worden verlengd zodat de bocht in het parcours 
voor de openbare weg langs kan worden gelegd. Aan de westzijde, langs het terrein van het waterschap, 
Langs de Liemersweg is een nieuw fietspad nodig tot aan de ingang naar de Sportweg. Langs de 
westzijde zou e.v. een aanvullende fietsverbinding kunnen worden gemaakt. 
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De mogelijkheden tot het toelaten van veel publiek zijn langs dit parcours beperkt, maar zouden nader 
kunnen worden bezien in samenhang met de aanleg van paden naast de wegverharding, die dan in de 
winterperiode mogelijk ook nog deels zouden kunnen worden gebruikt voor cyclecross. De beschikbare 
ruimte levert hiertoe echter aanmerkelijke beperkingen op en het ontbreken van geaccidenteerd terrein 
met hoogteverschillen is voor cyclecross ook een nadeel. 

Een punt van aandacht voor nadere uitwerking is de inpassing tussen de aanwezige bomen, waarbij er 
vanuit moet worden gegaan dat volgens de aanbevelingen van de KNWU een 5 meter brede weg nodig 
is (6 m t.p.v. de finish) met aan weerszijden minimaal 1 m obstakelvrije berm. In buitenbochten zal nog 
wat meer afstand tot obstakels wenselijk zijn. 

De binnenlus (vooral ook bestemd voor jeugdrenners) kan conform KNWU-richtlijn worden uitgevoerd 
met een breedte van 3 m. Ook voor de training en trainingswedstrijden van senioren kan inpassing van 
een 3 m breed parcours van tijd tot tijd geen kwaad (smallere wegen komen tenslotte bij 
wedstrijdparcoursen ook nog regelmatig voor) en de wegbreedte van 5 m is duidelijk afgestemd op een 
groter peloton renners, tot 100 of meer, hetgeen bij trainings- en clubwedstrijden niet vaak het geval zal 
zijn. 

3.3.4 Locatie Bezelhorst 

Op Sportpark de Bezelhorst is weinig ruimte binnen het reeds voor andere sporten in gebruik zijnde 
gedeelte. Aan de achterzijde bevindt zich echter een gebied bestaande uit bos en natuur, waar in 
principe ruimte zou kunnen worden gevonden voor een wielerparcours dat grotendeels vrijliggend is en 
slechts in zeer geringe mate door anderen behoeft te worden gekruist of gebruikt. 
Op de navolgende luchtfoto is dit schematisch aangegeven. 
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De beperkte omvang van de beschikbare ruimte leidt echter tot een kort en bochtig parcours. De lengte 
van de hoofdlus bedraagt ca. 1500 m en voldoet daarmee aan de minimale eis. De kortere tweede lus is 
ca. 750 m lang, hetgeen voor jeugdwedstrijden wel passend is (en mogelijk ook voor training van het 
skeeleren en in-line skating).  
De start- en finishlijn ligt op een recht weggedeelte dat aan de vereiste lengte (200 m voor de streep en 
50 m erachter) voldoet. Ook bij de kleine lus kan de start- en finishlijn op dezelfde locatie worden 
geplaatst. Desgewenst kunnen beide lussen worden gekoppeld door bij punt “x” een wegafzetting te 
verplaatsen, waarna vanuit de kleine lus weer wordt ingevoegd in het hoofdparcours via een 
ongelijkvloerse kruising (met een gestippelde lijn aangegeven. 

De locatie van het clubhuis is op deze lay-out zodanig gekozen dat ligging nabij de start- en finishlijn 
wordt gecombineerd met toegankelijkheid vanaf de ingang en parkeerplaats van het sportpark zonder 
het wielerparcours te kruisen. 
Voor de bereikbaarheid van de door het parcours ingesloten sportvelden zal een voetgangersbruggetje 
of een onderdoorgang nodig zijn, liefst tevens passeerbaar voor de maaimachine. 

Er is momenteel nog geen volledige informatie beschikbaar over de locatie en omvang van de kennelijk 
aanwezige vervuilde grond. Uitgangspunt is om dit gedeelte te mijden, zo nodig af te dekken en van een 
afrastering te voorzien. 

Het terrein leent zich voorts voor de aanleg van een padenstelsel dat deels kan worden gebruikt om 
publiek rond het parcours toe te kunnen laten en tevens kan worden gebruikt voor het uitzetten van 
cyclecross- en mountainbike-trajecten. 
Al met al zal voor het parcours met veilige vrije bermbreedte (totaal 7 m breed) en voornoemde paden 
een aanzienlijk deel van de momenteel aanwezige begroeiing (bomen en struiken) moeten worden 
gekapt.  

Een combinatie met een BMX-parcours of de Free Riders zou theoretisch inpasbaar zijn als enkele 
sportvelden of een centraal bosgedeelte hiertoe zou worden bestemd. Het lijkt erg krap te worden als 
beide activiteiten naast het wielerparcours een plaats zouden moeten vinden, de haalbaarheid daarvan 
is afhankelijk van het gegeven of alle bestaande sportvelden de huidige bestemming al dan niet dienen 
te behouden. Uit het document "Doetinchem in vorm, Stand van zaken per accommodatie"  van 20 
januari 2013 blijkt dat de voetbalvereniging Doetinchem momenteel beschikt over meer velden dan 
waarop men volgens de geldende normen recht heeft. Hieruit zou de mogelijkheid kunnen ontstaan om 
enkele velden te bestemmen voor de wieleraccomodatie.  

Een in-line skating ovaal van 400 m lijkt op deze locatie moeilijk met het voorgaande te combineren. 

3.3.5 Locatie Wehlse 
Broeklanden 

In het bestemmingsplan 
voor de Wehlse 
Broeklanden is een 
wielerparcours in 
aanmerking genomen. 
De hiernaast afgebeelde 
tekst komt in het plan 
voor: 
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Het overzicht van het plan ziet er als volgt uit: 
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De exacte locatie en vorm van het voorgenomen parcours is nog niet bekend. Dit dient nog te worden 
ingevuld in afstemming met alle andere beoogde functies. Het is van belang om hiertoe tijdig de eisen 
en wensen kenbaar te maken. 
 
Teneinde verdere inhoud te geven aan de lay-out voor een wielersportaccomodatie in de Wehlse 
Broeklanden, wordt uitgegaan van het samenvoegen, op een dergelijke nieuwe locatie, van het weg- en 
veldrijden, mountainbiken, BMX, FreeRiders, In-line skating en skeelerparcours. 

Een openbaar skeelerparcours laat zich slecht combineren met een wielerparcours. Een parcours 
waarop wielrenners en skeeleraars of in-lineskaters tegelijkertijd zouden moeten trainen is vanuit 
veiligheidsoverwegingen sterk af te raden (wielrenners en skeeleraars of in-line skaters dienen niet 
gelijktijdig op hetzelfde parcours te worden toegelaten). In-line skating in georganiseerd clubverband 
kan eventueel wel afwisselend in geprogrammeerde afstemming gebruik maken van het wielerparcours. 
De aanwezigheid van een tweede (junioren-)wielerparcours kan uitstekend worden benut voor het 
skeeleren. Dit tweede parcours behoeft niet permanent voor de training van de wielrenners beschikbaar 
te zijn en kan een groot deel van de tijd voor het skeeleren worden aangewend. 
Een trainingsparcours voor het mountainbiken kan 's winters uitstekend worden medegebruikt voor het 
veldrijden.  
 
Uitwerking wieleraccomodatie Wehlse Broeklanden 
De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen: 

o wielerparcours met een lengte van 2,5 á 3 km; 
o junioren wielerparcours met een lengte van ca. 1 á 1,5 km; 
o mountainbikeparcours met een lengte van 2 á 3 km; 
o 400 m skeelerovaal (tevens te gebruiken als natuurijsbaan); 
o BMX-parcours IJsselcrossers (ca. 150 x 150 m); 
o terrein Free Riders (ca. 120 x 180 m). 

Daarnaast en daaromheen zullen de nodige voorzieningen nodig zijn. Te noemen valt: 
- clubhuis De Zwaluwen op een locatie nabij de finishlijn; 
- toegangswegen; 
- looppaden; 
- parkeerplaatsen; 
- afrastering / beveiliging van het terrein; 
- terreinverlichting en verlichting wielercircuits; 
- watervoorziening en riolering; 
- groenvoorzieningen. 

Aan de wieleraccomodatie zal toegevoegde waarde worden gegeven door: 
o een gezamenlijke vergaderzaal, annex indoorcentrum; 
o een duurzame energievoorziening; 
o het vasthouden en infiltreren van al het gebiedseigen water; 
o koppeling van de inrichting aan omgevingselementen. 

 
Onderstaand is het mogelijke principe voor een lay-out met alle voorgaande aspecten schematisch 
weergegeven. Deze afbeelding is tevens in groter formaat als bijlage toegevoegd. 
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 principeindeling van de wieleraccomodatie voldoet aan het programma van eisen en wensen zoals die 
zijn omschreven in hoofdstuk 3. Omdat de locatie nog onbekend is, is een principe vertaling gemaakt 
naar een ruimtelijk schetsontwerp. Een eerste verkenning naar ruimtelijke mogelijkheden waarbij alle 
wielerfuncties samenkomen op één terrein. Een volgende stap is het verkennen van mogelijke locaties 
en het programma afstemmen en inpassen in de landschappelijke of stedelijke omgeving daarvan. We 
koppelen dan het programma aan waardevolle gebiedseigen elementen. Dit zijn karakteristieke 
elementen en structuren in b.v. groen- water- wegen en bebouwingsstructuren of cultuurhistorische 
elementen. Zo ontstaat een ontwerp met een lokaal verhaal, een plan met een (gebieds)eigen karakter.  
  
Om dit principe weer te geven hebben we indicatief een omgeving op de kaart gezet. Zo takt de 
hoofdentree aan op het bestaande wegennet met een statige laan aan weerszijden van de weg. Aan de 
westzijde van het terrein passen we een houtwalstructuur in als overgang naar bijvoorbeeld het 
Kampenlandschap. Een meer open benadering is er aan de noordzijde daar waar er bijvoorbeeld een 
relatie is met de open landschappen van het beekdal of de uiterwaarden. Hier kunnen bijvoorbeeld ook 
bestaande waterstructuren kunnen worden ingepast in het parcours. De westzijde van het 
schetsontwerp laat de overgang naar een meer besloten landschap met boselementen zien, aanwezige 
grote bomen zorgen voor een mooie aankleding van het parcours.  
 
Op een terrein van 30 ha (400 x 750 m) is een wielerparcours met een lengte van 2650 m ingetekend, 
een juniorenparcours annex skeelertraject van 1600 m en een mountainbike parcours met een lengte  
van ca. 2500 m.  

Deze drie circuits zijn volledig kruisingvrij, waarbij tevens nog een alternatief trajectdeel (lengte ca 270 
m) met afwijkend wegdek is aangebracht, dat naar believen van tijd tot tijd kan worden ingelast in zowel 
het hoofd wielerparcours, als in het juniorencircuit. Uitgaande van asfaltverharding op de overige delen 
van de circuits, kan dit alternatieve traject worden voorzien van wat minder comfortabele bestrating, 
deels mogelijk kasseien. 

Hoofdcircuit wielerwegwedstrijden  
Het parcours bestaat uit 150 mm dikke asfaltverharding, 5 m breed (6 m breed op het deel van 200 m 
voor tot 50 m na de finish). De totale lengte bedraagt in het hier uitgewerkte voorbeeld 2.650 m en in 
het parcours zit een hoogteverschil van ca. 5 m t.p.v. van het viaduct over de hoofdtoegangsweg en een 
hoogteverschil van ca. 12 m t.p.v. de hoge waterberging. Gestreefd wordt naar een compleet 
trainingscircuit bestaande uit een combinatie van een rustig lopend traject met lange rechtstanden en 
ruime, overzichtelijke (naar links verlopende) bochten, afgewisseld door een wat meer kronkelend 
traject waarin ook rechtse bochten voorkomen, langlopende rondingen en een aantal krappere bochten. 
Langs het parcours staan om de 25 m masten waaraan midden boven de weg een verlichtingslijn is 
opgehangen, waarin zich om de 10 meter een lichtpunt bevindt bestaande uit LED-verlichting. Het asfalt 
wordt uitgevoerd in een lichte kleur, zodat met minimale energie de vereiste verlichtingssterkte (50 lux) 
kan worden bereikt. 
Overigens zullen voor de vormgeving en uitvoering van het circuit de KNWU-richtlijnen (zie bijlage) 
worden aangehouden. 
Als wedstrijden worden georganiseerd waarop veel toeschouwers afkomen, dan wordt het 
mountainbiken onderbroken en wordt dit mountainbikeparcours gebruikt als wandelpad voor het 
publiek, met toegang vanuit het mountainbikecentrum. Aan de binnenzijde van het parcours kan 
publiek worden toegelaten op het juniorenparcours, dat voor een groot deel parallel loopt aan het 
hoofdparcours. Bij de start/finish kunnen hierop extra tijdelijke tribunes worden geplaatst. 

Juniorencircuit / skeelerparcours 
Dit traject heeft een lengte van ca. 1.100 m en bestaat uit asfaltverharding met een dikte van 150 mm 
en een breedte van 4 m (5 m op de rechtstand voor en na de finish). Er zit een hoogteverschil in van ca. 
5 m t.p.v. het viaduct over de hoofdtoegangsweg. 
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Op dit parcours kunnen jeugdtrainingsactiviteiten of wedstrijden worden gerealiseerd, gescheiden van 
de senioren op het hoofdcircuit. 
Tevens kan dit parcours op gezette tijden worden bestemd voor het skeeleren, terwijl de wielrenners op 
het hoofdparcours actief blijven.  
Het juniorencircuit annex skeelerparcours ligt binnen het hoofdwielerparcours en kan dus vanuit de 
toegang / clubhuis worden bereikt zonder het hoofdparcours te kruisen.  

Mountainbikeparcours 
Door de groenvoorziening aan de buitenzijde rond het wielerwegwedstrijdparcours wordt een 
mountainbiketraject aangelegd dat enkel bereikbaar zal zijn vanaf de buitenzijde via een 
mountainbikecentrum, gelegen aan een zijweg van de hoofdtoegangsweg. Door deze ligging worden de 
mountainbikers afgeschermd van het publiek door enerzijds het wielerparcours en anderzijds de 
afrastering en/of aansluitende natuurgebieden rond het parcours. 
Voor het mountainbiken wordt een uitdagend traject gerealiseerd, gebruikmakend van de ook voor het 
wielerparcours ingebouwde hoogteverschillen. Het traject zal uit veiligheidsoverwegingen enkel in één 
richting mogen worden bereden (linksom, zelfde richting als de wielrenners op het wegparcours). 
Tijdens mountainbikewedstrijden wordt het wegwielrennen gestopt en is het wegparcours beschikbaar 
voor de toeschouwers. 

Veldrijden (cyclecross) 
Het veldrijden wordt in de winterperiode beoefend door wielrenners die de rest van het jaar op de weg 
racen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wegracefietsen en dus niet van mountainbikes. Een 
veldrijdparcours bestaat grotendeels uit paden die ook voor het mountainbiken kunnen worden 
gebruikt, maar veldrijders behoeven delen waarop niet gefietst kan worden en die dus lopend worden 
gepasseerd, met de fiets over de schouder. Obstakels, zoals een boomstam waar overheen met worden 
gesprongen komen ook voor. Daarnaast zit in een veldrijdparcours ook altijd een deel normale verharde 
weg, met name op het deel voor en na de start- en finishlijn. 
Gebruikmakend, deels van het wegparcours en deels van het mountainbikeparcours, kan met inpassing 
van enige extra effecten in de wintermaanden een veldrijdparcours worden samengesteld, waarop kan 
worden getraind gelijktijdig met wegrenners op het hoofdparcours en mountainbikers op hun eigen 
traject. Voor veldrijdwedstrijden worden de andere activiteiten gestopt en worden de niet gebruikte 
delen van de parcoursen gebruikt door de toeschouwers.  
 
BMX (Fietscross) 
Binnen de regionale wielersportaccomodatie wordt t.b.v. De IJsselcrossers een nieuwe BMX voorziening 
gerealiseerd. T.o.v. de huidige BMX baan op Sportpark Zuid zal op de nieuwe locatie wat meer ruimte 
aanwezig zijn, zodat een volledige invulling met o.a. startplateau conform internationaal (olympisch) 
niveau en toeschouwersfaciliteiten voor grote wedstrijden.  
Naast de hoofdbaan, die toegankelijk is voor renners vanaf 19 jaar, lijkt het wenselijk om te voorzien in 
ruimte voor trainings- en opleidingsfaciliteiten voor de jeugd, zodat vanaf jongere leeftijd naar het 
topniveau kan worden toegegroeid. 
 
SFA Bikepark (FreeRiders) 
Ook voor de FreeRiders is ruimte ingeruimd binnen de nieuwe accommodatie. ter verdere ontlasting 
van de bezettingsdruk op Sportpark Zuid.  
 
In-line skating 400 m baan annex ijsbaan 
Tevens is binnen het complex voorzien in een 400 m ovaal voor het in-line skating. Deze geasfalteerde 
baan zal zodanig worden ingericht dat hierop 's winters, gedurende vorstperiodes, water kan worden 
gespoten, zodat een ijsbaan ontstaat waarop door het publiek kan worden geschaatst en waarop tevens 
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marathon schaatswedstrijden kunnen worden georganiseerd. Deze baan wordt voorzien van verlichting 
t.b.v. gebruik in de avonden. 
Rond de baan wordt een verhoging aangebracht met toeschouwers voorzieningen. 
 
Duurzame energie 
Verlichting van het trainingsparcours wordt gezien als een belangrijk element in de ontwikkeling van de 
wielersport. Met name in het vroege voorjaar bepaalt het aantal trainingskilometers de vereiste vorm 
voor wedstrijddeelname. Velen zijn overdag niet in de gelegenheid om aan deze trainingseisen te 
voldoen, met als gevolg dat er te veel in het donker, met een klein lampje, op hoge snelheid wordt 
gefietst op de openbare weg. Dit is altijd zo geweest, maar de huidige verkeersintensiteit maakt het 
steeds minder verantwoord en de oplossing bestaat uit een afgescheiden, verlicht parcours. 
Van de gewenste aanleg van een heuvel in het parcours kan gebruik worden gemaakt voor de realisatie 
van zowel een waterpartij als een reservoir met een waterpeil dat ca. 10 m hoger is gelegen. 
Duurzame energie kan worden opgewekt met zonnepanelen. Deze leveren echter geen elektriciteit 
wanneer we het voor verlichting nodig hebben, gedurende de avond als het donker is. De combinatie 
van beide waterreservoirs kan hiertoe uitkomst bieden door met de zonne-energie overdag water 
omhoog te pompen in de hoge waterberging en dit water vervolgens in de avonduren omlaag te laten 
stromen in de lage berging via een hydrogenerator, waarmee dan weer elektriciteit wordt opgewekt. 
Daarmee kan dan niet enkel worden voorzien in de parcoursverlichting, maar tevens in de overige 
elektriciteitbehoefte van de wieleraccomodatie en bijvoorbeeld de verlichting van de 400 m 
skeelerbaan. 
Overigens zou i.p.v. de zonnepanelen ook een windmolen kunnen worden toegepast, maar dit vereist 
voor deze toepassing een hogere investering. 
Het voert in dit kader wat te ver om hierop dieper in te gaan. Derhalve is een bijlage toegevoegd waarin 
de principes en de haalbaarheid een dergelijk systeem verder is uitgewerkt. 
 

3.3.6 Afweging en aanbevelingen 

Uit vergelijk van de in het voorgaande omschreven opties resulteert een duidelijke voorkeur voor de 
locatie Wehlse Broeklanden. Op deze locatie kan worden voldaan aan de ambitie van zowel gemeente, 
provincie, regio en de betreffende verenigingen om te voorzien in een wielersportaccomodatie op 
topniveau, waarin het belang van de brede publieksportbeoefening wordt gepaard aan de gewenste 
faciliteiten t.b.v. de topsport. 
De uitstraling en aantrekkingskracht van een dergelijk wielersportcentrum zal de ontwikkeling van de 
breedtesport ten goede komen, waarbij gelijktijdig impulsen ontstaan die de positie van de topsport 
verstevigen. De mogelijkheid tot accommodatie van aanzienlijke toeschouwersaantallen biedt niet enkel 
mogelijkheden tot het aantrekken van aansprekende evenementen, maar zal ook extra perspectief 
bieden ten aanzien van commerciële sponsoring, waarmee de instandhouding van het geheel via de 
belangen van zowel de betrokken verenigingen als de gemeente Doetinchem wordt gewaarborgd. 
De mogelijkheid tot volledige nieuwe passende inrichting en landschappelijke inpassing met daarbij een 
in energetisch opzicht duurzame verlichtingsinstallatie biedt de mogelijkheid om de regio op het gebied 
van de wielersport aansprekend op de kaart te zetten. 
 
Eventueel zou als alternatieve, maar zeker niet gelijkwaardige, optie in een overbruggingssituatie 
tijdelijk kunnen worden volstaan met de inrichting van een wielerwegparcours op Sportpark Zuid. 
 
Samenvattend wordt uit het locatieonderzoek als volgt geconcludeerd: 
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 De voorkeur gaat uit naar een complete wieleraccomodatie in de Wehlse Broeklanden. Het 
wordt dan wel als voorwaarde gezien dat deze accommodatie binnen afzienbare tijd zal 
kunnen worden gerealiseerd; 

 Op de locaties Sportpark Zuid of (in mindere mate) Sportpark Bezelhorst kan eventueel op 
korte termijn, zij het met enkele beperkingen in de functionaliteit, een wielerparcours 
worden aangelegd; 

 Sportpark Zuid biedt wat meer parcourslengte, combinatie van clubhuis, etc. met de 
IJsselcrossers en samenvoeging ook met de Free Riders en een 400 m skeelerbaan, allemaal 
op één locatie. (Bij de praktische functionaliteit van deze samenvoeging kunnen echter 
vraagtekens worden gezet); 

 Sportpark Zuid biedt de mogelijkheid om een goed parcours aan te leggen, met 
juniorencircuit, clubhuis, etc. mits de openbare toegankelijkheid voor trimmers en mensen 
die honden uitlaten, fietsers, etc. afdoende geweerd wordt door het plaatsen van veilige 
afscheidingen; 

 Een parcours op Sportpark Bezelhorst is beter voor het publiek af te sluiten en biedt in dat 
opzicht mogelijk meer veiligheid, maar de omvang van de beschikbare ruimte is feitelijk te 
krap om een goed en volwaardig circuit te realiseren. Indien ook IJsselcrossers en 
FreeRiders naar Bezelhorst zouden moeten verkassen, dan zal hiertoe de beschikbare 
ruimte onvoldoende zijn. 

 In de Wehlse Broeklanden kan een optimale faciliteit worden aangelegd, maar de termijn 
waarop dit zal kunnen worden gerealiseerd is nog niet bekend; 

 Met het oog op de in de toekomst gewenste investeringen in een optimale voorziening in 
de Wehlse Broeklanden, zou er op dit moment de voorkeur aan kunnen worden gegeven 
om nu geen investering meer te doen op een andere locatie, op voorwaarde dat in de 
Wehlse Broeklanden op korte termijn een tijdelijk (of definitief) parcours kan worden 
gerealiseerd; 

 De wenselijkheid om voor het wielrennen en het skeeleren/in-line skating in de toekomst 
over afzonderlijke wegparcoursen te kunnen beschikken, zou op dit moment eventueel 
aanleiding kunnen zijn om wel degelijk op korte termijn te investeren in een parcours op 
Sportpark Zuid, dat dan vooralsnog op basis van goede afspraken gecombineerd wordt 
gebruikt en dat in de toekomst, na gereedkomen van het wielerparcours in de Wehlse 
Broeklanden, volledig en enkel voor het skeeleren/in-line skating kan worden bestemd. 

 

Ingevolge het voorgaande worden hierna de opties Sportpark Zuid en Wehlse Broeklanden uitgewerkt in 
een kostenraming. 
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4 Stap 4: Ontwerp en kostenraming 

4.1 Algemeen 

Met betrekking tot de navolgende kostenramingen wordt er met nadruk op gewezen dat een vergelijk in 
feite niet mogelijk is.  

 De investeringskosten voor de optie Sportpark Zuid hebben enkel betrekking op het (onder zo 
goed mogelijke condities) toevoegen van een wielerparcours aan dit sportcomplex. 

 Het kostenplaatje voor de wieleraccomodatie in de Wehlse Broeklanden betreft een optimaal 
resultaat en omvat al hetgeen hiervoor verder nodig is, zoals inrichting van het terrein, wegen, 
etc. terwijl daarnaast ook nog een mountainbikeparcours en een skeelerbaan worden 
toegevoegd en  kosten worden gerekend voor de verplaatsing van de de BMX- en Free Riders 
faciliteiten. 

In feite betreft het in de Wehlse Broeklanden de opzet van een geheel nieuwe sportaccomodatie 
waardoor er mede voor wordt gezorgd dat elders (op Sportpark Zuid) meer ruimte ontstaat voor andere 
sporten. 

4.2 Sportpark Zuid 

4.2.1 Uitwerking 

Op bijgevoegde presentatietekening 259785-PT-0-01 is het ontwerp voor het wielerparcours op 
Sportpark Zuid verder uitgewerkt op basis van de GBK (Gemeentelijke Basis Kaart). Hieruit blijkt dat de 
accommodatie, bestaande uit een hoofdparcours met een lengte van 1900 m en een wegbreedte van 5 
m en een juniorenparcours met een lengte van 1100 m en een wegbreedte van 3 m, goed valt in te 
passen als de in het voorgaande hoofdstuk reeds genoemde voorzieningen worden getroffen, bestaande 
uit: 

 een viaduct (fietsbrug) over de toegangsweg naar Sportpark Zuid vanaf de Liemersweg; 

 een voetgangersbrug tussen de sportvelden aan de oostzijde; 

 een nieuw bruggetje in de zuidhoek van het juniorenparcours; 

 afsluiting van de doorgaande openbare (fiets-)verbinding in noord-zuid richting midden over 
het park; 

 het verleggen van de Stokhorstweg nabij en in de richting van de scheepshelling (en/of het 
verlengen van de duiker ter plaatse); 

 het verleggen van het fietspad langs de Liemersweg; 

 het aanbrengen van de benodigde afsluitingen (wildraster van kastanjepalen met wildgaas, 
2 m hoog). 

Er zal een nog nader te bepalen aantal bomen moeten worden gekapt, maar niet in zodanige mate dat 
het aanzien van het park hierdoor in aanzienlijke mate zou worden geschaad. 

Opbouw wegconstructie bestaande uit 0,6 m zand, 0,25 m menggranulaat en 0,15 m asfalt. 
Bermafwerking 0,4 m diep, 3 m breed. 

Het parcours kan worden vrijgehouden van kruisend verkeer door andere gebruikers van de 
sportfaciliteiten op het park en de publieke toegang. Het eerdergenoemde tweetal bruggen en ca. 800 
m afrastering zijn hiertoe afdoende. 
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Het clubhuis vindt een goede plaats nabij de start- en finishlijn en naast de accommodatie van de 
IJsselcrossers. In het verlengde van het clubhuis is een kleine tribune geprojecteerd (uitvoering e.v. 
nader te definiëren). 

Overigens zijn voor het accomoderen van publiek bij wedstrijden geen speciale voorzieningen 
opgenomen, maar bij dergelijke gelegenheden kan hiervoor het juniorenparcours worden benut, dat 
zich over aanzienlijke afstand direct naast het hoofdcircuit bevindt. In een permanente 
publieksafscheiding (hekwerk) tussen junioren- en hoofdparcours is hiertoe niet voorzien, maar dat kan 
bij voorkomende gelegenheid worden aangebracht met tijdelijke (verplaatsbare) hekken. De 
voetgangersbrug tussen de sportvelden kan zodanig worden geplaatst dat deze ook dienst kan doen om 
het publiek toegang te verschaffen naar de binnenzijde van het circuit. 

Nabij het terrein van de Free Riders in de noordhoek is een aanpassing doorgevoerd t.o.v. eerdere 
verkennende schetsen, door het parcours tussen Free Riders en waterschapsterrein door te laten lopen. 
Dit werd noodzakelijk doordat uit de GBK duidelijk werd waar de skeelerbaan is gepland.  

Free Riders en skeelerbaan liggen dus nu beide aan de binnenzijde van het parcours, waardoor de 
toegang moet plaatsvinden via de hoofdingang vanaf de Liemersweg. 

Nabij het clubhuis komt een met een slagboom afsluitbare toegang tot het circuit, zodat dit en alle 
binnen het parcours gelegen faciliteiten bereikbaar zullen zijn via een tweede (nood-)ingang voor 
brandweer, etc. 

Langs het parcours is (led-)verlichting voorzien d.m.v. lichtmasten op onderlinge afstand van 25 m. Dit 
vormt een belangrijke toegevoegde waarde omdat het trainen in de avonduren mogelijk maakt ook 
buiten de zomerperiode. Met name in het vroege voorjaar als wielrenners zich intensief moeten 
voorbereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen, is de beschikbaarheid van een goed verlicht en veilig 
parcours van doorslaggevende waarde, omdat juist onder die omstandigheden het trainen op de 
openbare weg aanzienlijke risico's inhoudt. 

Het clubhuis wordt als volgt ingericht: 
Volgens het Progr. van Eisen van KNWU moet tenminste de volgende ruimten worden rekening 
gehouden, uitgaande van een vereniging met 125 leden: 
- ontmoetingsruimte  - gerekend met 120 m2 
- kleed-/wasruimten  - gerekend met 40 m2 (2 x 20 m2) 
- toiletvoorzieningen  - gerekend met 10 m2 
- materiaalberging  - gerekend met 20 m2 
- wedstrijdleiding  - gerekend met 10 m2 
- EHBO-ruimte  - gerekend met 15 m2 
Totaal 215 m2 (FNO). 

Verhouding BVO/FNO voor dit soort gebouwen is 1,2, dus 258 m2  +/+ ca. 15% onvoorzien geeft 
afgerond een Bruto Vloer Oppervlakte van 300 m2. 
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4.2.2 Globale kostenraming 

 
 

Onderdeel Hoofdparcours (€) Juniorenparcours(€) Clubhuis(€) Totaal(€) 

Ontgraven 12.584 4.400  16.984 

Afvoeren grond 103.995 34.650  138.645 

Aanbrengen zand 132.132 46.200  178.332 

Menggranulaat 59.286 18.255  77.541 

Asfalt 279.370 86.800  366.170 

Asfalt verleggen rijbaan 25.760   25.760 

Aanvullen, afwerken bermen 12.349 5.830  18.179 

Verlichting 128.750 51.250  180.000 

Afrastering, hekwerk 17.500 2.500  20.000 

Voetgangersbrug sportvelden 15.750   15.750 

Fietsbrug ingang Liemersweg 204.000   204.000 

Verlengen duiker 21.000 21.000  42.000 

Fietsbrug over watergang  72.000  72.000 

Clubhuis   400.000 400.000 

Tribune   25.000 25.000 

Totaal bouwkosten 1.012.476 342.885 425.000 1.780.361 

Engineering (12%) 121.497 41.146 58.200 213.643 

Milieutechn. onderzoek 17.500 7.500  25.000 

Sub-totaal 1.151.473 391.531 543.200 2.019.004 

Onvoorzien (15%) 172.721 58.729 81.480 302.850 

Totaal project geschat 1.324.194 450.261 624.680 2.321.855 

BTW (21%) 278.080 94.554 131.182 503.816 

 1.602.274 544.815 77.798 2.825.671 

     

 
 

4.3 Wieleraccomodatie Wehlse Broeklanden 

4.3.1 Uitwerking 

Op bijgevoegde presentatietekening "Principe inrichting Regionale Wieleraccomodatie"  is het ontwerp 
voor de Wehlse Broeklanden uitgewerkt. De accommodatie, bestaat uit : 
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 een hoofdparcours met een lengte van 2650 m en een wegbreedte van 5 m: 

 een junioren- annex skeelerparcours met een lengte van 1600 m en een wegbreedte van 4 m; 

 een mountainbikeparcours met een lengte van ca. 2500 m; 

 een BMX Fietscrossbaan op een terrein van 150 m x 150 m; 

 een terrein voor de FreeRiders van 80 m x 120 m; 

 een skeelerbaan annex natuurijsbaan van 400 m lang. 

Verder dienen hiervoor voorzieningen te worden getroffen, bestaande uit: 

 een viaduct over de toegangsweg; 

 aanleg van toegangswegen, groenvoorziening en looppadverhardingen; 

 aanleg van in totaal 320 parkeerplaatsen; 

 bouw van een vergaderzaal annex indoorcentrum (600 m
2
); 

 bouw van een clubhuis voor DR&TV De Zwaluwen (300 m
2
); 

 bouw van een mountainbikecentrum (150 m
2
); 

 verplaatsing voorzieningen IJsselcrossers; 

 verplaatsing voorzieningen FreeRiders; 

 het aanbrengen van de benodigde afsluitingen (wildraster van kastanjepalen met wildgaas, 
2 m hoog); 

 verlichtingsinstallatie hoofdwielerparcours en skeelerbaan/natuurijsbaan; 

 optioneel: duurzame energievoorziening bestaande uit zonnepanelen, pompinstallatie, 
reservoir en hydrogenerator (zie notitie in bijlage).  

Voor de aanleg van een en ander wordt er vanuit gegaan dat het gebied landschappelijk wordt ingericht 
en bouwrijp is gemaakt. 

Opbouw wegconstructie bestaande uit 0,6 m zand, 0,25 m menggranulaat en 0,15 m asfalt 
(toegangswegen 0,21 m asfaltdikte) Bermafwerking 3 m breed. 

De parcoursen kruisen de hoofdtoegangsweg over een viaduct dat ca. 5 hoog, 12 m overspanning en 25 
m lengte zal hebben. 

In het hoofdwielerwegparcours wordt over een lengte van ca. 500 m (incl. hellingen) een heuvel 
aangebracht, 12 m hoog. De benodigde grond wordt ontgraven uit een te realiseren waterpartij (vijver), 
waaruit tevens het zand voor de wegcunetten zal worden betrokken (totaal ontgravingsvolume 
waterpartij ca. 90.000 m

3
). 

De heuvel in het parcours wordt in een circelvorm aangebracht waarmee een reservoir wordt gevormd 
dat zal worden bekleed met folie t.b.v. waterberging voor het duurzame energiesysteem.  

Voor het accomoderen van publiek bij wedstrijden zijn geen speciale voorzieningen opgenomen, maar 
bij dergelijke gelegenheden kunnen hiervoor de andere naastgelegen parcoursen worden benut. In een 
permanente publieksafscheiding (hekwerk) tussen junioren-, mountainbike- en hoofdparcours is hiertoe 
niet voorzien, maar dat kan bij gelegenheid worden aangebracht met tijdelijke (verplaatsbare) hekken.  

Nabij het clubhuis van De Zwaluwen komt ergens op een nader op de omgeving af te stemmen locatie 
een afsluitbare tweede toegang tot het circuit, zodat dit en alle binnen het parcours gelegen faciliteiten 
bereikbaar zullen zijn via een (nood-)ingang voor brandweer, etc. 

Langs het parcours is (led-)verlichting voorzien d.m.v. lichtmasten op onderlinge afstand van 25 m. Dit 
vormt een belangrijke toegevoegde waarde omdat het trainen in de avonduren mogelijk maakt ook 
buiten de zomerperiode. Met name in het vroege voorjaar als wielrenners zich intensief moeten 
voorbereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen, is de beschikbaarheid van een goed verlicht en veilig 
parcours van doorslaggevende waarde, omdat juist onder die omstandigheden het trainen op de 
openbare weg aanzienlijke risico's inhoudt. 
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Het clubhuis wordt als volgt ingericht: 
Volgens het Progr. van Eisen van KNWU moet tenminste de volgende ruimten worden rekening 
gehouden, uitgaande van een vereniging met 125 leden: 
- ontmoetingsruimte  - gerekend met 120 m2 
- kleed-/wasruimten  - gerekend met 40 m2 (2 x 20 m2) 
- toiletvoorzieningen  - gerekend met 10 m2 
- materiaalberging  - gerekend met 20 m2 
- wedstrijdleiding  - gerekend met 10 m2 
- EHBO-ruimte  - gerekend met 15 m2 
Totaal 215 m2 (FNO). 

Verhouding BVO/FNO voor dit soort gebouwen is 1,2, dus 258 m2  +/+ ca. 15% onvoorzien geeft 
afgerond een Bruto Vloer Oppervlakte van 300 m2. 

De inrichting van de vergaderzaal annex indoor activiteitencentrum dient nog nader te worden bezien. 
In elk geval dienen hier vergaderingen en bijeenkomsten te kunnen worden gehouden waarbij enkele 
honderden personen aanwezig kunnen zijn. Een mogelijke optie zou kunnen bestaan uit (gedeeltelijk) 
gebruik door een private partij die hierin een (dependance van een) sportschool zou kunnen vestigen of 
een servicecentrum van een rijwielhandel/sportshop o.d. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een gebouw met een oppervlakte van ca. 600 m2
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4.3.2 Globale kostenraming 

 
 

Onderdeel Kosten(€) 

Ontgraving 89.400 

Transport grond/zand 167.625 

Aanbrengen, profileren verdichten zand/grond 244.860 

Aanbrengen, profileren en verdichten menggranulaat 155.095 

Asfalt wielerparcoursen en skeelerbaan (0,15 m dikte) 683.812 

Asfalt toegangswegen (0,21 m dikte) 180.075 

Aanvullen, afwerken bermen 28.165 

Inrichting mountainbikeparcours 30.000 

Verlichting hoofdwegparcours en skeelerbaan 207.050 

Afrastering, hekwerk 57.500 

Viaduct toegangsweg 510.000 

Clubgebouw De Zwaluwen 390.000 

Mountainbikecentrum 195.000 

Vergaderzaal/indoorcentrum 540.000 

Inrichting en aanplant groenstroken 420.000 

Duurzame energievoorziening (zonnepanelen, folie 
reservoir, pomp, hydrogenerator, behuizing en 
bekabeling) 

210.000 

Verplaatsing BMX faciliteiten IJsselcrossers  500.000 

Verplaatsing voorzieningen Free Riders 300.000 

Totaal bouwkosten 4.908.582 

Engineering (12%) 589.029 

Milieutechn. onderzoek 25.000 

Sub-totaal 5.522.611 

Onvoorzien (15%) 828.391 

Totaal project geschat 6.351.002 

BTW (21%) 2.364.512 

 8.715.514 
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