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1. Inleiding  

 
Deze aanvraag is gebaseerd op het sportkader ‘Achterhoek in Beweging’,  de gezamenlijke visie 
van de gemeenten Berkelland en Doetinchem en de ambities van de in deze gemeenten 
gevestigde wielerverenigingen. Tijdens intensief regionaal overleg is een verdeling gemaakt 
tussen het voorzieningengebied van de verschillende wielerverenigingen in de Achterhoek en de 
daarbij behorende accommodaties en activiteiten. De regioschets beslaat de wielersport in de 
breedste zin van het woord (wielrennen, MTB, fietscross, recreatief (toeristisch) fietsen. Op 
basis van de gemeentelijke verkenningen is contact gezocht met alle relevante partners. Er zijn 
gesprekken geweest met de diverse bonden, wielerverenigingen, de recreatieve sector, de 
provincie en de Gelderse Sport Federatie. Samen is gekeken wat de kernkwaliteiten van de 
Achterhoek zijn op het gebied van fietsen. Ook is gesproken over de mogelijkheden om nog 
meer kansen te benutten om fietsen op alle niveaus naar een hoger plan te tillen. Vervolgens is 
een scan op realiseerbaarheid op korte, middellange en lange termijn gedaan. De volgende 
wensen zijn benoemd:  

- Het opstellen van een masterplan mtb-routes voor de hele regio (alle gemeenten). Op 
die manier kunnen regionale toerisme bureaus ook een functie vervullen. 
Verbindingen kunnen worden gelegd met het wandelen en de hippische sport. Ook 
biedt dit kansen om de condities voor de het mountainbiken (de bestaande 
netwerkstructuur) te optimaliseren.  

- Voor Oost Gelre is in het kader van de ontwikkelingsvisie de Schans een voorzet 
gedaan voor een mountainbike, wandel-, en  BMX parcours. De uitwerking hiervan 
staat op de rol voor de tweede helft 2014. In Montferland zijn er ideeën om de 
bestaande mountainbikeroute van meetlussen te voorzien.  

- Het revitaliseren en nieuw realiseren van twee “vaste” wieleraccommodaties  voor de 
regio Achterhoek. Dit om een veilige en uitdagende sportomgeving voor wielrennen te 
hebben. Op dit moment zijn er twee actieve wielerverenigingen die de ambitie hebben 
om hun bestaande parkoers te revitaliseren c.q. een nieuw parkoers aan te leggen. Op 
basis van de geografische ligging van deze wielerverenigingen kan de Achterhoek in 2 
gedeelten worden verdeeld. RTV De Zwaluwen bedient de Zuid West Achterhoek en 
RTC De Stofwolk de Noord Oost Achterhoek. De betrokken gemeenten onderschrijven 
de ambitie van de verenigingen.  

 
Voor de toekomst van de wielersport in de Achterhoek is het noodzakelijk dat de  
wieleraccommodaties naar een hoger niveau worden gebracht. De KNWU en de NTFU  
ondersteunen de ambities van de Achterhoekse gemeenten om in afstemming het 
voorzieningenniveau omhoog te brengen. Uitvoering van het projectplan in Doetinchem en  
Eibergen (gemeente Berkelland) is noodzakelijk om de verenigingsambities waar te maken en 
de wielersport in de Achterhoek op de kaart te zetten (Achterhoek = wieler mekka) 
De twee wieleraccommodaties  zijn reeds in planontwikkeling c.q. rijp voor uitvoering. Als 
kansrijke initiatieven zijn ze daardoor hoog op de ontwikkelingsagenda van de regionale 
accommodatieambitie geplaatst. De twee andere wensen worden in een later stadium in 
separate projectplannen uitgewerkt.   

 
Het honoreren van het projectplan “Wieleraccommodaties in de Achterhoek zorgt voor: 
- een versterking en uitbouw van de bestaande sportinfrastructuur met een logische 

geografische dekking en 
- een forse impuls aan de ontwikkeling van breedtesport, talentontwikkeling en evenementen. 
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2. Visie Wielrennen en MTB Regio Achterhoek 

 
a. Op basis van de Kadernotitie ‘Achterhoek in Beweging’ zijn de ambitie 

‘sportaccommodaties’ en ‘sportieve beweegruimte’ vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg 
Sport. Een onderdeel van de uitwerking van deze ambitie is het uitwerken van dit 
projectplan voor het realiseren van de vernieuwde wieleraccommodaties en het aanleggen 
van een innovatief mountainbikeparcours in Eibergen. 

b. Dit projectplan sluit aan op de visie van de vitale leefomgeving Achterhoek 2020.  
c. Na uitvoering van dit projectplan is sprake van een regionale dekking van actieve 

wielerverenigingen in de Achterhoek. Hierover is afstemming gezocht met de K.N.W.U. en 
de N.T.F.U.  

d. In 2015 beschikken beide wielerverenigingen over een volledig geoutilleerde, 
wedstrijdgeschikte, veilige en goedgekeurde wieler- en verenigingsaccommodatie 
voor(regionale en nationale) trainingen en wedstrijden.  
In Eibergen beschikt men daarnaast over een ‘(Ei)bergenbike Droom’.  De accommodaties 
zijn gelegen op respectievelijk de sportparken De Bijenkamp in Eibergen (gemeente 
Berkelland) en sportpark de Bezelhorst in Doetinchem. 

e. RTV De Zwaluwen en RTC De Stofwolk zijn sterke en vitale regionale wielerverenigingen 
die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, verbindingen leggen met andere partners 
en hun kennis delen met elkaar en andere wielersportverenigingen in Gelderland en 
Overijssel.  

 
Voor het toekomstperspectief van het wielerlandschap en voor de regio Achterhoek verwijzen wij 
naar de bijlage.  
 

 

3. Achtergrond specifiek lokaal / inleiding RTC De Stofwolk en RTC De 
Zwaluwen  

 
3.1 RTC De Stofwolk 
Sportpark De Bijenkamp in Eibergen is de buitensportaccommodatie voor circa 2.000 sporters 
uit Eibergen en omgeving. Het sportpark kent 4 hoofdgebruikers: FC Eibergen (voetbal), 
Tennisvereniging De Mallumse Molen, RTC De Stofwolk (wieler, skeeler en mtb vereniging) en 
ASV (atletiek). De clustering van de verschillende takken van sport maakt het sportpark uniek in 
Berkelland en de regio Achterhoek.   
Het sportpark is sterk verouderd en toe aan een grote revitalisering (sporttechnisch, 
verenigingsgebouwen en infrastructuur).  
Een van de hoofdgebruikers - RTC De Stofwolk - heeft een regionale functie en heeft diverse 
verenigingsambities. Zo wil RTC De Stofwolk de bestaande wieler- en skeelerbaan vervangen / 
uitbreiden, de verenigingsaccommodatie vernieuwen en een innovatief mbt parcours aanleggen 
op de vrijkomende voetbalvelden. De kosten voor deze gehele aanpak kan RTC De Stofwolk op 
dit moment niet volledig voor haar rekening nemen. Vandaar zijn er keuzes gemaakt. 
Tijdens een extra ledenvergadering van 27 november 2013 hebben de leden zich unaniem 
uitgesproken voor de nieuwbouw van de verenigingsaccommodatie. Deze plannen zijn 
uitgewerkt en kunnen september 2014 in uitvoering worden gebracht. Met de inzet van 
Gelderland Sportland kunnen de ambities in zijn geheel gerealiseerd worden en wil het bestuur 
van RTC De Stofwolk de vereniging een impuls geven voor de toekomst. 

 
Met de (fysieke) revitalisering van de wieleraccommodatie en het realiseren van het ‘MTB 
Droom’ wil RTC De Stofwolk maar ook de overige drie hoofdgebruikers gezamenlijk het 
sportpark verder uitbouwen tot een sportpark voor de toekomst om daarmee op sportief en 
maatschappelijk gebied meer te bereiken voor jeugd en senioren. 
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Voor het revitaliseren van het gehele sportpark De Bijenkamp heeft de gemeenteraad van 
Berkelland op 15 oktober 2013 een krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 2.7 miljoen 
waarvan voor de wielersport maximaal € 80.000. 

 
Voor de binnensportaccommodaties is multifunctionaliteit al jaren gemeengoed. Het meer 
multifunctioneel en meer integraal exploiteren van buitensportvoorzieningen is relatief nieuw.  
Zaak is wel dat er een partij is die zich verantwoordelijk voelt voor een betere exploitatie 
(beheer, bredere bezetting, organisatie) van het sportpark. Voor een betere (professionele) 
organisatie kan nagedacht worden over ‘sportparkmanagement’ 1. Hier ligt een grote uitdaging. 
De verenigingen op sportpark De Bijenkamp zien hier een belangrijk toegevoegde waarde 
waardoor het sportpark koploper wordt in de regio Achterhoek. 

 
RTC De Stofwolk en de gemeente hebben hun ambities gebundeld en geplaatst in het regio 
Achterhoek Gelderland Sport perspectief en de kernsportplannen van de KNWU waar het gaat 
om verzorgingsgebied, spreiding, regionalisering, talentontwikkeling, sterke vitale 
sportverenigingen en het versterken en verbinden van de (sociale) infrastructuur.  

 
Waarom krijgen sportverenigingen 365 dagen per jaar en 24 uur per dag de vrije beschikking 
over hun sportpark terwijl er meestal pas vanaf 16.00 uur daadwerkelijk gebruik van gemaakt 
wordt?  Een sportpark als bruisend centrum, van 8.00 tot 24.00 uur met (sportieve) activiteiten 
voor jong en oud is een inspirerende en uitdagende ambitie. 

 
3.2. RTV De Zwaluwen Doetinchem  
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 en Thom van Dulmen zijn wielrenners die allen hun 
professionele carrière zijn begonnen bij De Zwaluwen. 
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 de officiële wedstrijden om, zodat er goed 
geoefend kan worden in het rijden op wedstrijdsnelheid. De Zwaluwen heeft regelmatig binnen 
de KNWU categorieën in diverse disciplines successen behaald. De leden zijn zowel mannen 
als vrouwen, volwassenen en jeugd, die gericht trainen voor wedstrijden en toertochten.  
 
Wielervereniging De Zwaluwen, Doetinchem, maakt momenteel gebruik van een 
stratenparcours op het bedrijventerrein Verheulsweide. 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. 
In overleg met de gemeente Doetinchem is dit kenbaar gemaakt. De ‘opdracht’, die De 

                                                 
1
 Parkmanagement voegt op drie fronten iets nieuws toe. Ten eerste is de parkmanager verantwoordelijk voor de bezetting van het 
sportpark. Hij moet zijn ondernemerschap tonen om meer doelgroepen en meer activiteiten op het park te krijgen. Ten tweede is het 
management gericht op het leggen van verbindingen en samenhang om het sportaanbod marktgerichter aan te bieden. Het ontstaan 
van nieuw aanbod en arrangementen is een belangrijk resultaat van parkmanagement. Ten derde levert parkmanagement een 
belangrijke bijdrage aan de versterking van de sportaanbieders, met name sportverenigingen. Het collectief organiseren van vitale 
bedrijfsprocessen (financiële en ledenadministratie) en het ondersteunen van reguliere en vernieuwende activiteiten behoren 
eveneens tot de mogelijkheden. Parkmanagement richt zich hiermee op productontwikkeling, ondersteuning, beheer en exploitatie. 
Juist de bundeling van deze elementen moet het een krachtige impuls geven aan het sportpark van de toekomst. 
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Zwaluwen van de gemeente had meegekregen, is om locaties in beeld te brengen, die de 
vereniging geschikt acht voor nader onderzoek. Deze locatiestudie, uitgevoerd door 
Ingenieursbureau Oranjewoud  is afgerond en met betrokkenen besproken. RTV de Zwaluwen 
wil een regionale wieleraccommodatie voor multi-functioneel gebruik realiseren in samenwerking 
met de gemeente Doetinchem. Dit in samenspraak met de adviserende sportbonden en Koepels  
zoals de  KNWU, NTFU en NOC/NSF. 

 

 

4. Projectvoorstel  

 
4.2.1 RTC De Stofwolk  
 
Het projectdoel is als volgt te beschrijven: 

1. In 2015 beschikt RTC de Stofwolk over een volledig geoutilleerde, wedstrijdgeschikte 
veilige en goedgekeurde wieler en skeeler verenigingsaccommodatie op sportpark De 
Bijenkamp”;  

2. RTC De Stofwolk is de wieler- en skeelervereniging van de Achterhoek, een sterke en 
vitale regionale vereniging die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. 
 

Een goede sportaccommodatie is van belang voor RTC De Stofwolk, een goede sportbeleving 
draagt bij aan de verbetering van het imago van de wielersport in de regio.  
Het projectplan richt zich naast de fysieke inrichting ook nadrukkelijk op de sociale infrastructuur. 
Om dit projectdoel verder te specificeren, kunnen we de volgende concrete projectresultaten 
benoemen, die de brede scope van het projectdoel inzichtelijk maakt. 

1. In 2015 hebben wij een “bruisend sportpark” met een volledig goedgekeurde 
topaccommodatie bestaande uit: een wielrenparcours van 1.600 m, en 400 m 
skeelerparcours en 5.000 m mountainbikeparcours; 

2. RTC De Stofwolk beschikt over een goed geoutilleerde verenigingsaccommodatie  
3. RTC De Stofwolk is het regionale opleidingscentrum voor talenten;  
4. De verenigingsaccommodatie is een verzamelplaats van waaruit de (regionale) 

trainingen en wedstrijden gecoördineerd worden;  
5. In 2015 is een uitdagend, innovatief en multifunctioneel ‘(Ei)bergenbike Droom’ 

gerealiseerd waar alle leeftijdscategorieën kunnen trainen;  
6. Regionaal is er samenwerking op het gebied van trainingen, wedstrijden en 

evenementen; 
7. RTC De Stofwolk werkt nauw samen met het ‘Regionaal TrainingsCentrum 

Stedendriehoek’ en RTV De Zwaluwen uit Doetinchem; 
8. Op sportparkniveau is sprake van duurzame samenwerking om vitaal en sterk te 

worden/blijven (door bijv. het aanstellen van een al dan niet tijdelijk gesubsidieerde 
verenigingsmanager).  De effecten hiervan kunnen op termijn uitgerold worden in de 
regio. In de ambitie om de wielersport naar een hoger plan te brengen kan het 
wenselijk zijn – bij voldoende behoefte van de verenigingen - het 
sportparkmanagement te verbreden naar een samenwerkingsmodel met regionale 
verenigingen; 

9. Versterken van de bestaande sportinfrastructuur en aansluiting / verbinding 
‘(Ei)bergenbike Droom’ op bestaande netwerk mountainbike ‘De Graafschap’, 
‘Haaksbergen’, Winterswijk en Montferland (www.fietsenwandelenachterhoek.nl).  Als 

onderdeel van het masterplan. 

 
Voor de bezettingsgraad van de accommodatie verwijzen wij naar bijlage … 

4.2.2 RTV De Zwaluwen Doetinchem - projectresultaten 
RTV de Zwaluwen wordt krachtig genoeg om in alle categorieën van de wegrensport uit te 
kunnen komen. Daarmee worden de categorieën vanaf jeugd tot en met clubcompetitie elite 
beoogd. Dit zowel voor jongens/heren als meisjes/dames. In de toekomst wil RTV de 
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Zwaluwen ook mensen met een handicap stimuleren om te gaan wielrennen.  RTV de 
Zwaluwen richt zich uitsluitend op de breedtesport en stimuleert talenten om via bestaande 
Topsportprogramma's hun carrière verder uit te bouwen. Daarvoor is het nodig dat de renners 
een infrastructuur geboden wordt waardoor het mogelijk is om de missie ten uitvoer te 
brengen. Een eigen permanent parcours met clubhuis, wielertrainers in alle categorieën en 
werving van nieuwe leden is daarvoor nodig. 
Bij RTV de Zwaluwen is er voor ieder lid de mogelijkheid om op het eigen niveau te sporten. Er 
zal extra aandacht zijn voor de wedstrijdsport en voor stimulering en training van het 
gediplomeerde kader. Vanaf de jeugd wordt op alle niveaus tot aan de masters doorstroming 
gefaciliteerd. Hierdoor zullen de voorzieningen voor zowel de breedte- en de wedstrijdsporters 
toenemen. De betrokkenheid van de leden zal worden ondersteund door een goede interne en 
externe communicatie. 
RTV de Zwaluwen is er voor iedereen in Doetinchem en de zuidwestelijke helft van de 
Achterhoek en Liemers om wielerprestaties te leveren. 

 
Wieleraccommodatie 
De wieleraccommodatie de Bezelhorst is een permanent van het overig verkeer afgesloten 
wielerparcours met de daarbij behorende faciliteiten als club- en kleedruimte, die structureel 
beschikbaar is voor een wielervereniging voor het organiseren van trainingen, wedstrijden en 
andere wielersportactiviteiten.' 
 
Grenzend aan het sportpark bevindt zich een bos- en natuurgebied, waar ruimte kan worden 
gevonden voor een wielerparcours dat slechts in geringe mate door anderen behoeft te worden 
gekruist of gebruikt en voldoet aan de gestelde eisen. Het terrein leent zich ook voor de aanleg 
van een padenstelsel dat deels kan worden gebruikt om publiek rond het parcours toe te 
kunnen laten en kan worden gebruikt voor het uitzetten van cyclecross- en ATB routes. 
 
Naast de uitgangspunten van de KNWU (zie onder) zijn er voor RTV de Zwaluwen belangrijke 
wensen ten aanzien van een nieuw wielerparcours en de 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; 

 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. 

 Naast een “snel trainingsparcours” 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 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. 

 Een clubhuis met kleed- en douchegelegenheid, kantine, een ruimte om te vergaderen, 
binnen te trainen zoals krachttraining en een ruimte voor het opbergen van kleding, 
reservemateriaal en fietsen van jeugdrenners. 
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5. Programmatisch en thematisch gebruik wieleraccommodatie  

 
Wielrennen is één van de vijf Gelderse kernsporten, als benoemd in de nota Gelderland 
Sportland! De relatie met Gelderland Sportland! Is daarmee gelegd en van toepassing. Beide 
wielerverenigingen zijn momenteel sterk gericht op breedtesport, talentontwikkeling en 
evenementen.  

 
Door het rijke en gedifferentieerde aanbod van wielrennen voor alle leeftijden en alle niveaus, 
bieden c.q. faciliterende nieuwe wielrenaccommodaties alle elementen van het wielrennen.  

o Wielrennen voor kinderen met bijzondere gedragskenmerken. 
o wielrennen voor mensen met een lichamelijke beperking. 
o Activiteiten en interventies specifiek gericht op senioren. 
o Scholensport, verdere stimulering van sport en beweging voor 

basisschoolleerlingen en leerlingen voortgezet onderwijs. 
o Meer investeren op (planvorming van) talentontwikkeling en daarvoor specifieke 

kennis van de wielerverenigingen inzetten. 
o Volwaardige training- en wedstrijdmogelijkheden voor alle wielrenonderdelen en 

het ontwikkelen van trainingsprogramma’s. 
o Organisatie van wedstrijden en kampioenschappen tot zelfs nationaal niveau. 
o De toegankelijkheid van de wielrensport verbeteren, onder andere door 

laagdrempelige activiteiten te organiseren. 
o Een door ontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking tussen RTV De Zwaluwen 

en RTC De Stofwolk en het delen van kennis en kunde met het Regionaal 
TrainingsCentrum Stedendriehoek’ 

 

 

6. Provinciale subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 

 
6.1  RTC De Stofwolk 
Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen is de vastgestelde subsidieregeling van 
de provincie het toetsingskader en de inhoudelijke relatie met thema’s in het kernsportplan van 
de K.N.W.U. en N.T.F.U.  
Op grond van paragraaf 5.6.2 en 5.6.8 vraagt de gemeente Berkelland een subsidie aan van 
maximaal 50% x € 494.000 = € 247.000.  
 
Aanvullende toelichting op het projectplan:  

 
Algemeen 
o Het uitgangspunt is de realisatie van een volledig goedgekeurde wieleraccommodatie als 

onderdeel van een multifunctioneel sportpark in een landelijke omgeving.  
o Het definitief ontwerp en de kostenraming van ‘(Ei)bergenbike Droom’ is opgesteld door de 

gemeente is samenwerking met KNWU, NTFU en RTC De Stofwolk. 
o De aanpassing aan en de kostenraming van het gebouw en de wielerbaan is tot stand 

gekomen in samenwerking met Van Campen Bouw uit Zelhem en MTP uit Zevenaar; 
o De kostenraming van de infrastructurele herinrichting is gemaakt door Gemeente 

Berkelland en Anacon-Infra.  
o Het treffen van energiebesparende maatregelen (verduurzamen accommodatie) maakt 

onderdeel uit van het projectplan.  
o Op de aanbestedingsprocedure zijn de gemeentelijke regels van aanbesteden van 

toepassing.  
o Dit projectplan kan alleen worden uitgevoerd indien de provincie Gelderland besluit tot 

subsidieverlening conform de aanvraag. 
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Lay out wieleraccommodatie en ‘(Ei)bergenbike Droom’ 
Na realisatie van de investeringen voldoet de accommodatie aan de eisen zoals gesteld door de 
nationale sportbond voor het houden van trainingen en wedstrijden voor sporters die mee doen 
aan Nationale kampioenschappen.  
Verder is de wieleraccommodatie zoals ontworpen tevens zeer geschikt voor sportbeoefening 
voor sporters met een handicap.  
 
De lay out van het ‘(Ei)bergenbike Droom’ is tot stand gekomen in samenwerking met KNWU, 
NTFU en RTC De Stofwolk.  

 

6.2  De Zwaluwen Doetinchem   

 Op grond van paragraaf 5.6.2 en 5.6.8 vraagt de gemeente Doetinchem een subsidie 
aan van maximaal 50% x €       = €  

 
Op Sportpark de Bezelhorst komt binnenkort ruimte vrij op het reeds voor andere sporten in 
gebruik zijnde gedeelte, waarmee de mogelijkheid ontstaat om een multifunctionele wieler-
accommodatie met een regionale en publieke functie te realiseren met  de volgende 
mogelijkheden: 

1. Het beoefenen van breedtesport en wedstrijdsport voor alle leeftijden. Van regionale 
jeugdtopper tot recreant; 

2. Het houden van regionale en nationale wedstrijden; 
3. Het organiseren van wielerevenementen zoals toertochten, waarbij het wielerparcours 

vertrekpunt en aankomst is. Toertochten hebben een uitzonderlijk regionaal karakter; 
4. Het samenwerken en verbinding zoeken met de wijk- en buurtbewoners, onderwijs, 

commerciële partijen en andere verenigingen; 
5. Het stimuleren van bewegen voor ouderen tot jongeren; 
6. Bovenstaande punten verbinden tot een actief wervingsbeleid; 
7. Het verbinden van diverse disciplines van de wielersport zoals ATB, wegwielrennen, 

toerfietsen en fiets crossen met als doel talentvorming en een vitale wielersport in een 
vitale samenleving; 

8. Samenwerken met andere sporten en hun faciliteiten zoals het gemeenschappelijk 
gebruik maken van kantines, krachthonken, maar ook looptrainingen op het 
atletiekparcours in de winter; 

9. De mogelijkheid om een nieuwe accommodatie op een duurzame manier op te zetten 
door bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen etc; 

10. Samenwerken met branchemerken [Specialized Bicycles Europe heeft interesse] om 
de commerciële kant verder te ontwikkelen. 

 
7. (Meerwaarde) samenwerkingsverbanden (algemeen)  

 
Het projectplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeenten, de 
betrokken sportverenigingen, de sportbonden KNWU en NTFU , de Gelderse Sportfederatie en 
ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie.  
Regionaal is voor dit projectplan een alliantie gesmeed tussen de genoemde sportbonden, de 
gemeente Berkelland en de gemeente Doetinchem. Vanzelfsprekend is er afstemming gezocht, 
zowel qua accommodatie als thema’s en programmering met de gemeenten Montferland en 
Oost Gelre voor een goede regionale dekking van aanbod van de wielersport in de Achterhoek. 
Deze afstemming is primair gericht op het versterken van elkaar op het gebied van kennisdeling 
op technisch en bestuurlijk vlak én het samen uitvoeren en versterken van elkaar voor wat 
betreft activiteiten en evenementen. Daarmee is er sprake van differentiatie en het 
versterken van de samenwerking in de regio. 
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Kennisplatform 
Voor een kennisplatform en intensieve samenwerking (breedtesport, talentontwikkeling en 
evenementen) zijn zowel de sportbonden KNWU en NTFU als de verenigingen een belangrijke 
partner in het naar een hoger niveau brengen van de wielersport Gelderland. Ook 
maatschappelijke partners als het onderwijs, bedrijfsleven en een nauwe samenwerking met het 
‘Regionaal TrainingsCentrum Stedendriehoek’ spelen daarin een belangrijke rol. 
 
KNWU en NTFU  
Beide sportbonden ondersteunen deze aanvraag voor volwaardige wieleraccommodaties van 
RTV De Zwaluwen en RTC De Stofwolk en de aanleg van het ‘(Ei)bergenbike Droom’ volledig. 
Het projectplan voorziet in een zeer dringende behoefte aan en de dekking van 
wielersportaccommodaties in de regio Achterhoek (zie de bijgevoegde overzichtskaart) om te 
komen tot het Mekka van de Achterhoek.    
 
Voor de toekomst van de wielersport in de Achterhoek is het noodzakelijk dat de  
wieleraccommodaties naar een hoger niveau worden gebracht. De KNWU en de NTFU  
ondersteunen de ambities van de Achterhoekse gemeenten om in afstemming het 
voorzieningenniveau omhoog te brengen. Uitvoering van het projectplan in Doetinchem en  
Eibergen (gemeente Berkelland) is noodzakelijk om de verenigingsambities waar te maken en 
de wielersport in de Achterhoek op de kaart te zetten (Achterhoek = wieler mekka) 

 
 

8. Kostenraming  

 

8.1  De Stofwolk  
Wat betreft de kosten van dit project moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
éénmalige investeringskosten en de toekomstige exploitatiekosten. 
De kostenramingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met De Stofwolk, Bouwbedrijf 
Penterman, Anacon-Infra en de gemeente en zijn op hoofdlijnen als volgt samengesteld:  

 
Optimaliseren wielerbaan  €  101.600,00 (offerte) 
Verenigingsaccommodatie  € 168.000,00 (offerte)  
Aanleg innovatief mtb parcours  € 133.500,00  
Tijdregistratie     €   20.000,00 
Verlichting wielerbaan   €    20.000,00  
Energiebesparende maatregelen  €   20.000,00 
Projectmanagement gemeente  €    13.500,00 (150 uur x € 90,00) 
Onvoorzien circa 4%   €   17.400,00 
TOTAAL     €  494.000,00 
 
De genoemde bedragen zijn excl. 21%  

 
De totale investering voor sportpark De Bijenkamp en de sportieve omgeving in Eibergen 
bedraagt € 494.000.   

 
Opdrachtgever voor de investeringen is Stichting Wieleraccommodatie Eibergen. Na realisatie 
van de investeringen is deze stichting ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de 
accommodatie en activiteiten.  

 
In de bijlagen vindt u meer gedetailleerde onderbouwingen van de bedragen, zoals 
investerings- en exploitatiekosten.  

 
Co-financiering  
De gemeentelijke (co) financiering is rond en hard en ziet er als volgt uit;  
1. Bijdrage gemeente Berkelland € 30.000 + € 30.000 (onderhoudsbudget) + € 20.000 
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(inbrengen grondstromen). 
2. Bijdrage RTC De Stofwolk  / Stichting Wieleraccommodatie Eibergen € 167.000.  
 
De provinciale bijdrage is aanvullend. We hebben rekening gehouden met een 
provinciale bijdrage van 50% (naar aanleiding van de maximale bijdrage zoals die is 
beschreven in de subsidieregels in de artikel 5.6.2. en 5.6.8) ter grootte van € 247.000.  
Zie voor gedetailleerde informatie de kostenraming in de bijlage.   

 
Toekomstige exploitatie 
Volgens het gemeentelijke sportbeleid in Berkeland zal de wieleraccommodatie verzelfstandigd 
worden. RTC De Stofwolk / Stichting Wieleraccommodatie Eibergen is en was al eigenaar van 
de opstallen. Met de overdracht van het beheer en onderhoud wordt de laatste stap gezet in een 
totale verzelfstandiging. Via een erfpachtovereenkomst wordt de stichting eigenaar en exploitant 
van de accommodatie. Voor het gebruik van de wieleraccommodatie betaalt de stichting aan de 
gemeente jaarlijks een btw belaste huursom van € 800.  
  
De wieleraccommodatie zal geëxploiteerd worden door de Stichting Wieleraccommodatie 
Eibergen, die De Stofwolk en andere gebruikers gelegenheid tot sportbeoefening biedt met een 
aanvullend dienstbetoon. Deze stichting is verplicht te werken met een sluitend exploitatiemodel 
op grond van de BTW-regelgeving. Door deze werkwijze is het mogelijk om de BTW op de 
investering en op (toekomstig) onderhoud terug te vorderen bij de Belastingdienst. Dit voordeel 
is zo belangrijk dat de Provincie er op kan vertrouwen dat gewerkt wordt met een sluitend 
exploitatiemodel! Voor dit beheermodel hebben wij op 6 maart 2009 goedkeuring ontvangen van 
de belastingdienst (zie bijlage ..).   
 

De meerjarenbegroting is volledig worden onderbouwd en er is sprake van een sluitend 
exploitatiemodel. Ook is de begroting (van de investering) volledig onderbouwd is, evenals de 
exploitatiebegroting van de stichting (zie bijlagen). 

 
Infrastructuur 
De accommodatie voldoet aan eisen van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle sporters. 
De accommodatie is goed bereikbaar via de in- en uitvalswegen gescheiden voor fietsers en 
autoverkeer met een oversteekplaats en verkeer remmende maatregelen. De gemeente heeft 
voor infrastructuur op en rondom het sportpark € 1.060.000 beschikbaar gesteld.  
 
Duurzaamheid 
Er is in het projectplan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan energie- en 
duurzaamheidaspecten. De keuze voor de toplaag garandeert een relatief lange standtijd en 
gebruiksduur van de atletiekbaan. Bij de keuze van materialen is rekening gehouden met 
energiezuinigheid en duurzaamheid teneinde de energie en onderhoudskosten te beperken. Zo 
behoort het aanbrengen van energiebesparende maatregelen zoals baanverlichting tot het 
projectplan.  

 
Overig 

 Het initiatief past in het bestaande bestemmingsplan, want de huidige EN gewenste 
bestemming is en blijft sport. Wat dat betreft kan Stichting Wieleraccommodatie Eibergen 
direct starten met de aanleg. Bovendien past de verbouwing van het clubgebouw binnen het 
huidige bouwblok zoals die is vastgelegd in het bestemmingsplan.  

 Het projectplan voldoet aan de door de provincie gestelde staatssteunregels.  

 De subsidieaanvrager en –ontvanger is de gemeente Berkelland.   
 

In de bijlagen vindt u meer gedetailleerde onderbouwingen van de bedragen, zoals 
investerings- en exploitatiekosten.  
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8.2 RTV De Zwaluwen Doetinchem 
Om een kader te kunnen bieden bij realisatie van wieleraccommodaties zijn door de K.N.W.U. in 
overleg met NOC*NSF een aantal richtlijnen geformuleerd, die hieronder in de vorm van een 
Programma van Wensen nader worden toegelicht. In het Programma van Wensen zijn zowel een 
aantal 'eisen' die de K.N.W.U. aan wieleraccommodaties stelt, gecombineerd met algemene eisen 
en uitgangspunten van NOC*NSF ten aanzien van de realisatie van sportaccommodaties, 
opgenomen, alsmede een aantal 'aanbevelingen'. In concrete situaties dient het Programma van 
Wensen te worden aangepast aan de specifieke wensen van de wielervereniging c.q. de 
specifieke situatie en locatie. Bepaalde combinatiemogelijkheden in een sportpark kunnen 
bijvoorbeeld consequenties hebben voor de exacte uitvoering van het parcours. Het vastleggen 
van deze wensen en aanpassingen resulteert uiteindelijk in een Programma van Eisen. 
 
De investeringskostenraming op hoofdlijnen als volgt:  

 
Aanleg wielerbaan   €   
Kleedaccommodatie   €   
Aanleg parcours veldrijden/ATB  €    
Tijdregistratie     €    
Verlichting wielerbaan   €        
Energiebesparende maatregelen  €    
Projectmanagement gemeente  €      
Onvoorzien 5%    €    
TOTAAL     €   

 
Programma van Eisen/Wensen wieleraccommodaties 
 

Algemeen 
Bij de aanleg van wieleraccommodaties hanteert de K.N.W.U. de volgende uitgangspunten: 

 wielerparcoursen dienen geschikt te zijn voor zowel trainings- als wedstrijdgebruik; 

 wielerparcoursen dienen zodanig te worden aangelegd dat een veilige beoefening van de 
wielersport gewaarborgd is; 

 op de club-/kleedaccommodatie dienen, naast kleed- en wasgelegenheden, aanvullende 
gebruiksmogelijkheden, voor bijvoorbeeld het geven van cursussen, het uitvoeren van 
fietsreparaties, etc. aanwezig te zijn. 

 
Afmetingen Parcours 
De lengte van een verenigingsparcours is bij voorkeur circa 1.500 meter of langer. Het dient 
echter minimaal 1.200 meter te bedragen. Hierdoor kan nog net die variatie worden 
aangebracht, waardoor het parcours zowel trainings- als wielrentechnisch voldoende 
mogelijkheden biedt. Voor specifieke jeugdparcoursen kan met minder lengte worden volstaan, 
waarbij als minimum 600 meter aangehouden dient te worden. Het parcours dient minimaal 5 
meter breed te zijn. De aankomst moet plaats kunnen vinden op een recht weggedeelte met een 
lengte van ten minste 200 meter en een uitrijdmogelijkheid van circa 50 meter. Dit weggedeelte 
dient minimaal 6 meter breed te zijn (uitwaaieren bij de sprint). 

 
Vormgeving van het Parcours 
Indien mogelijk dient het parcours zo te worden ontworpen dat het gelijktijdig rijden van zowel 
jeugd- als oudere categorieën mogelijk is. Voor de jeugd dient, in verband met de veiligheid, 
over het algemeen een (korter) overzichtelijk parcours te worden gerealiseerd, terwijl voor de 
senioren een langer afwisselend parcours meer voor de hand liggend is. Door het parcours op te 
delen in lussen met een buiten- en binnen parcours kan dit mogelijk gerealiseerd worden. Het 
werken met hoogteverschillen in het parcours wordt aanbevolen. Hierbij dient de mogelijkheid 
aanwezig te zijn dat de jeugd een vlak parcours kan rijden. Gelijkvloerse kruisingen dienen te 
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worden vermeden daar deze zeer gevaarlijk kunnen zijn. Er dienen voorzieningen te worden 
getroffen, opdat een vrije aan- en afvoerweg voor ambulance auto's is gewaarborgd. Een route 
aanduiding naar de accommodatie verdient aanbeveling. Het parcours dient één centrale 
toegang te hebben zodat op eenvoudige wijze controle en toezicht is uit te oefenen. 

 
Constructie van het Parcours 
Er wordt uitgegaan van een verhard wegdek, waarbij afwisselende soorten verhardingen 
(klinkers, asfalt, etc.) wielrentechnisch zeer aantrekkelijk kunnen zijn. Hierbij zal echter rekening 
gehouden moeten worden met de wensen van de gebruikers, met eventuele mogelijkheden van 
medegebruik en met veiligheidsaspecten (gladheid bij regen etc.). Het is in verband met de 
veiligheid noodzakelijk bij verandering van wegdek dit haaks op de rijrichting zonder 
niveauverschil te laten verlopen. De wegconstructie kan volgens de algemene eisen voor de 
wegenbouw worden gerealiseerd. De verharding kan onder normaal dak profiel worden 
aangelegd. Indien asfalt wordt toegepast moet de toplaag een gesloten structuur hebben (bijv. 
fijn dicht asfaltbeton). Er dient in ieder geval niet met split te worden afgestrooid. Bij asfalt moet 
de onderlaag en de toplaag op dezelfde breedte worden aangebracht om een goede aansluiting 
op de bermen te waarborgen. De stralen in de bochten dienen bij voorkeur niet kleiner te zijn 
dan 15 meter. In uitzonderingsgevallen is 12,50 meter nog aanvaardbaar. In de bochten hoeft 
geen wegverbreding te worden toegepast en kunnen de gangbare verkantingen volgens de 
normen van Rijkswaterstaat worden toegepast. Hierbij dient als ontwerpsnelheid 35 à 40 km. per 
uur te worden gehanteerd. Bij gevaarlijke bochten kan het parcours eventueel stijgend worden 
gelegd teneinde de snelheid te doen afnemen.  
 
Verlichting 
Verlichting van het parcours kan de gebruiksmogelijkheden in de winter, het vroege voorjaar en 
het najaar aanzienlijk vergroten. Verlichting is echter niet noodzakelijk. Wanneer verlichting 
wordt aangelegd dient één verlichtingsbron per 20 à 25 meter aangehouden te worden. Dit om 
een grote gelijkmatigheid te realiseren. Voor de verlichting dienen bij voorkeur normale 
armaturen voor straatverlichting te worden toegepast. De verlichting mag niet fungeren als 
obstakel, en dient een minimale schaduwwerking te hebben. 

 
Kleedgebouw 
kleedruimten dienen bij voorkeur ter hoogte van de finish te worden gesitueerd. Dit schept 
mogelijkheden voor het medegebruik van juryleden, bergruimten, kleedkamers en kantine. 
Binnen het gebouw dienen voor een vereniging met circa 125 leden de volgende ruimten 
aanwezig te zijn: Ontmoetingsruimte, kleed-/wasruimten en toiletvoorzieningen (voor zowel 
mannelijke als vrouwelijke leden), materiaalberging, wedstrijdleiding/bestuurskamer en een 
EHBO-/massagekamer. 

 
Afzetting 
Bij voorkeur is de totale wieleraccommodatie voorzien van een afzetting. Hierdoor wordt, 
doordat zich tijdens trainingen en wedstrijden niet onverwachts anderen zich op het parcours 
kunnen begeven, de toegankelijkheid voor onbevoegden verkleind en de veiligheid op het 
parcours vergroot. 

 
 

9. Gezamenlijke conclusie 

 
Met realisatie van dit projectplan wordt de wielersport in de Achterhoek voorzien van een impuls. 
Door een intensieve samenwerking tussen de acht Achterhoekse gemeenten, de 
wielerverenigingen en de Gelderse Sportfederatie ligt er een projectplan dat een breed 
draagvlak kent.  

 
- In het bestuurlijk overleg Sport op 5 maart 2014 is dit projectplan besproken en zijn de 

wethouders sport hiermee unaniem akkoord. 
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- Het projectplan sluit naadloos aan op het vastgestelde sportkader ‘Achterhoek in Beweging’, 
het kernsportplan Atletiek en Wandelsport, de nota Gelderland Sportland! en de vitale 
leefomgeving Achterhoek 2020. 

- Realisatie zorgt voor een versterking en uitbouw van de bestaande sportinfrastructuur met 
een logische geografische dekking. 

- Er wordt een forse impuls gegeven aan de ontwikkeling van breedtesport en 
talentontwikkeling en evenementen. 

- Met realisatie van de projectplannen heeft de regio op niveau en vraaggerichte 
accommodaties op een voor de doelgroep acceptabele reisafstand, is er sprake van een 
gedifferentieerd aanbod en is voldoende dekking voor wielersport voor de regio Achterhoek   

- Dit projectplan is de aanzet tot een duurzame structurele samenwerking tussen 
wielerverenigingen, KNWU, NTFU en gemeenten in de regio Achterhoek.  

 
Realisatie van dit projectplan draagt bij aan:  

1. een optimaal wielerklimaat (sportbeleving en imago) in de regio Achterhoek en  
2. het op de kaart zetten van de regio als mtb-Mekka voor de wielersport.  

 
Ad RTV De Zwaluwen Doetinchem  
Het deel van sportpark de Bezelhost in Doetinchem waar de clubaccommodatie en de  
kleedruimten alsmede een deel van het parcours (waaronder de eindsprintstrook) is voorzien  
wordt op dit moment gebruikt door de Graafschap Voetbalacademie. De Graafschap heeft  
onlangs de huur van de accommodatie opgezegd. Op dit moment vindt er overleg plaats over de  
afronding van het gebruik van de accommodatie op sportpark de Bezelhorst en daarmee het  
moment van vertrek van de voetbalacademie van sportpark de Bezelhorst, waarna de  
accommodatie beschikbaar komt voor de ontwikkeling van de gewenste wieleraccommodatie en  
kan worden gestart met de voorbereiding en uitvoering van het projectplan. Zodra de  
accommodatie op sportpark de Bezelhorst beschikbaar is voor de ontwikkeling vindt er tevens  
gemeentelijke besluitvorming plaats.  

 
Bijlagen De Stofwolk: 

 
Bijlagen: 

1. Investeringsramingen:  
1. verenigingsaccommodatie en  
2. wielerparcours  

2. Meerjaren exploitatie overzicht / onrendabele top Stichting Wieleraccommodatie 
Eibergen  

3. Bezettingsoverzicht wieleraccommodatie en ‘(Ei)bergen Droom’  
4. Risicoparagraaf 
5. Brief van KNWU en NTFU van 26 maart 2014  
6. Uitvoeringsplanning  
7. Schets herinrichting wieleraccommodatie en ‘(Ei)bergen Droom’ op sportpark De 

Bijenkamp 
1. Nieuwbouwbouw verenigingsaccommodatie 
2. Nieuwbouw interieur en exterieur  

8. Goedkeuring belastingdienst op beheermodel van 6 maart 2009  
 

 


