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Structurele verkeersoplossing Apeldoorn - West 

Aanvullende overwegingen na raadsconsultatie 07 – 01 - 2016 

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving    Conceptversie, 01 – 04 - 2016 

 

 

 

Opdracht 

De gemeente Apeldoorn werkt aan een structurele verkeersoplossing voor Apeldoorn West. Het project kent 
een lange geschiedenis, maar is in een stroomversnelling gekomen door een collegebesluit van 24 maart 
2015. Hierin werd een tijdelijke oplossing voorgesteld die in seizoen 2015 operationeel was en in seizoen 2016 
zal worden herhaald. Daarnaast werd onderzoek aangekondigd dat tot een definitief besluit zou leiden voor 
eind 2015. Het college heeft dit op 8 december 2015 genomen. 

Op 7 januari 2016 vond een raadsconsultatie plaats over dit besluit. Zowel insprekers als raadsfracties gaven 
aan dat de onderbouwing van het collegebesluit te weinig het perspectief van de wijkbewoners weergaf. 
Daarnaast riepen de gegeven financiële gegevens een aantal vragen op. Wethouder Kruithof gaf hierop aan 
dat in de nadere uitwerking de gestelde vragen (Bijlage 1: Verslag PMA) aangesproken zouden worden. Het 
huidige document vormt het antwoord hierop. 

 

Inhoud op hoofdlijnen  

De verkeerskundige en juridische analyse van december 2015 leidde tot een voorkeur bij het college om twee 
varianten uit te werken waarbij extra parkeerruimte op loopafstand van de Apenheul zo worden gerealiseerd. 
Bij de behandeling werd aangegeven dat deze analyse op een aantal punten tekort schoot: 

- Ontwikkelingen bij Julianatoren en Paleis Het Loo moeten worden meegenomen 
- Verkeersintensiteiten per varianten moeten beter aangeven wat de gevolgen voor de wegen in de wijk en 

de omliggende natuurgebieden zijn 
- Specifiek is gevraagd de situatie bij het Dolfinarium te Harderwijk te onderzoeken omdat daar bijvoorbeeld 

het gebruik van pendelbussen wel onderdeel van de oplossing is 
- De achtergronden van de financiële gegevens moeten duidelijker 
- Het gebruik van pendelbussen moet integraal worden beoordeeld en weergegeven. Daarnaast moet het 

voorbeeld van Dolfinarium Harderwijk hierbij worden betrokken. 
- De variant ‘Parkeerdek bij Koningin Julianatoren’ moet integraal worden uitgewerkt 
 
Nadat in het document deze onderdelen van nadere uitwerkingen zijn voorzien, zal een geactualiseerde 
evaluatie plaatsvinden van de vergelijking van de vijf varianten plaatsvinden die in de analyse van december 
2015 als basis voor de analyse hebben gediend. 

In het document zijn tevens enkele nieuwe elementen verwerkt. Het betreft een paragraaf over de bovengrens 
van het accommoderen van auto’s, de (externe) marktanalyse en het ‘plan Kreekel’ dat in maart 2016 aan het 
college is voorgelegd. Voor de volledigheid is in bijlage 2 een overzicht opgenomen van maatregelen die 
binnen het kader van de tijdelijke oplossing voor de seizoenen 2015 en 2016 specifiek zijn genomen, met als 
insteek dat op basis van de ervaring van seizoen 2016 voor het komende seizoen verbeteringen zijn 
doorgevoerd. 

 

Leeswijzer 

Het huidige document vormt een aanvulling op het verkeerskundig advies van de eenheid Ruimtelijke 
leefomgeving dat op 7 januari 2016 als onderbouwing voor de keuze van het College ter consultatie aan de 
Raad is aangeboden. Voor de bredere context van het vraagstuk wordt naar dit document verwezen. Het 
huidige document beperkt zich tot de aanvullingen zoals die op raadsniveau gevraagd zijn, en geeft aan in 
hoeverre dit het eerder afgegeven advies beïnvloedt. 
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1 Vooraf: Specificatie van de bovengrens van de parkeerruimte 

 

In de periode tussen de consultatie en de huidige aanvulling is onduidelijkheid ontstaan over de wijze 
waarop een ‘bovengrens’ wordt gesteld aan het aantal auto’s dat bij extreme drukte kan worden 
opgevangen. Dit is als volgt in de analyse verwerkt. 

Eerste uitgangspunt is dat de bovengrens wordt omschreven in aantallen parkeerplaatsen. In de praktijk 
wordt (ook door de gemeente) vaak het aantal bezoekende auto’s en het aantal beschikbare plaatsen door 
elkaar heen gebruikt. De relatie is dat een beschikbare parkeerplaats gemiddeld 1,2 maal op een dag wordt 
gebruikt. Naarmate meer spreiding van bezoek wordt gerealiseerd en naarmate voorzieningen grotere 
eenheden zijn is de kans op meergebruik van parkeerplaatsen groter.  

Tweede uitgangspunt is dat alle reguliere terreinen van Apenheul, Koningin Julianatoren en Paleis Het Loo 
naar behoren worden gebruikt. Voor Koningin Julianatoren geldt dat een groot overloopterrein aanwezig is, 
en zelfs indien dat vol is kan op het meest oostelijke deel van de J.C. Wilslaan worden geparkeerd 
aangezien de weg op dat punt daar breed genoeg voor is. Ook Paleis Het Loo maakt gebruik van een 
overloopterrein op piekdagen naast het reguliere terrein. In de huidige structurele verkeersoplossing gelden 
deze als uitgangspunt. In de integrale scenariodiscussie kat dit wel punt van discussie worden. 

Derde uitgangspunt is dat het tijdelijke overloopterrein AGOVV in seizoen 2015 naar behoren is gebruikt 
(rond 30x) en daarnaast de J.C. Wilslaan 11x is gebruikt met een bezetting van gemiddeld 300 plaatsen. In 
de structurele verkeersoplossing wordt dit aantal plaatsen in elk van de vijf varianten volledig toegewezen op 
de daarvoor beoogde locaties. Per saldo wordt de huidige verkeersproductie dus geaccommodeerd. 
Praktische overweging hierbij is dat bij aansluiten op grotere terreinen uitwisseling verbeterd en 300 plaatsen 
voldoet, en bij extra ‘solitaire’ velden minder uitwisseling nodig is en daarom voor 400 plaatsen wordt 
gezorgd. In de huidige opzet wordt de verkeersproductie van 2015 dus als bovengrens genomen. 

 

In aantallen parkeerplaatsen betekent bovenstaande dat voor varianten 1 t/m 4 de drie attracties samen de 
bovengrens 6.000 parkeerplaatsen is. Paleis Het Loo neemt hiervan 1.500 plaatsen voor haar rekening. 
Afhankelijk van de variant verdelen Apenheul en Julianatoren de overige 4.500 plaatsen. In variant 5 blijft 
voor Apenheul plus Julianatoren alleen de basiscapaciteit beschikbaar (3.500 plaatsen) en worden de 
overige 1.000 plaatsen buiten het gebied zelf gerealiseerd. 

 

De belangrijkste reden hiervoor is dat er een complexe situatie ontstaat op het moment dat de beschikbare 
parkeergelegenheid vol is. Op dit moment is er geen voorziening langs de wegen die dit vroegtijdig aangeeft, 
bijvoorbeeld LED borden met het opschrift ‘Attracties vol’. Bezoekers zullen zich echter maar slecht laten 
leiden, en vanaf dat moment bijvoorbeeld alsnog bermen innemen of in de wijk gaan staan.  

De attractieparken richten zich op spreiding van bezoekers als oplossing en de gemeente probeert met 
name centrum voorzieningen op piekdagen te benutten in combinatie met busopties. Hoewel gebruik hiervan 
zal toenemen, is overloop van auto’s op piekdagen van een veel zwaardere orde. Indien besloten wordt tot 
een strengere bovengrens als hierboven gesteld, bijvoorbeeld het uitsluiten van gebruik van de J.C. 
Wilslaan, zal extra investering nodig zijn in LED borden langs de wegen en handhaving om de gevolgen op 
te vangen. 

 

Duidelijk is dat in het verleden het gebruik van de attracties is toegenomen en dat in de loop der jaren de 
bovengrens niet houdbaar bleek in de praktijk. Los van de politieke implicaties hiervan, is op verkeerskundig 
niveau het daadwerkelijk keren van verkeersproductie zeer lastig. Uiteindelijk kan dit alleen door het aanbod 
te verminderen in de vorm van bijvoorbeeld een limiet op toegangskaarten, of verplaatsing zoals dat in de 
integrale scenario discussie wordt geopperd. Parkeren is binnen de structurele verkeersoplossing echter 
slechts een middel om het doel (de attracties) te bereiken. 
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2 Van een ad-hoc parkeer- naar een structurele verkeersoplossing 

 

Per variant zijn de consequenties in verkeersstromen in Apeldoorn west in beeld gebracht. De 
verkeersproductie van Julianatoren en paleis het Loo zijn hierop aangevuld. In alle gevallen wordt de situatie 
geschetst voor de dagproductie op topdagen, waarvan er jaarlijks rond 30 zullen optreden. 

 

Gegevens 

In figuur 1 zijn de over de bladzijden 4 tot en met 10 de verkeersintensiteiten per variant voor de wegen 
weergegeven op twee manieren. In de bovenste figuur is louter als basis de verkeersproductie van de drie 
attractieparken weergegeven. In de onderste figuur zijn de ‘reguliere’ intensiteiten van zondagen waarop 
Apenheul en Julianatoren niet open zijn hieraan toegevoegd. Deze gegevens komen uit het verkeersmodel. 
Het verkeersmodel is gebaseerd op 24/7 gegevens van alle kruispunten met verkeerslichten in Apeldoorn, 
overige kruisingen (bijvoorbeeld rotondes) zijn met gegevens uit visuele en mechanische (lus)tellingen 
aangevuld. In bijlage 3 is de verdeling van de verkeersstromen van/naar elk van de terreinen weergegeven. 
Hiervoor zijn primair indicaties van de attractieparken en verkeersbegeleiders en secundair 
verkeersmodelgegevens gebruikt.  

Voor parkeerplaatsen en verdeling van herkomst van parkeerterreinen zijn getallen afgerond, in de zin dat de 
werkelijke productie binnen de aannames zal blijven. Voor verkeersintensiteiten is de weergave in 
motorvoertuigen per etmaal (mve). Dit is voor het overgrote deel simpelweg auto’s per dag, maar hierin zijn 
ook bijvoorbeeld motoren en vrachtwagens in het totaal meegerekend. Ten aanzien van Paleis Het Loo zijn 
de intensiteiten die behoren bij het huidige reguliere terrein plus het overloopterrein meegenomen, maar is de 
toekomstige uitbreiding niet in de cijfers verwerkt. Reden hiervoor is dat hierover nog geen exacte prognose 
bekend zijn en dit niet eerder zal gaan spelen dan vanaf 2021. Principe is vooralsnog dat bij uitbreiding Paleis 
Het Loo zelf de bijbehorende parkeerproductie zal moeten accommoderen. 

 

Interpretatie – Algemeen beeld 

De verschillen in volumes per variant zijn voor de Amersfoortseweg, Zwolseweg en de Ring minder dan 10% 
per variant. Dit komt omdat per variant de startroutes niet veel verschillen, de attracties hun eigen basisroute 
houden en omdat de basisintensiteit (verkeer dat andere herkomsten en bestemmingen heeft) met tussen 
10.000 en 20.000 motorvoertuigen op een zondag zonder de twee zomerattracties toch aanzienlijk is. 

Voor deze wegen geldt dat op de Amersfoortseweg ten westen van de rotonde rond 10% meer verkeer dan 
tijdens een weekdagspits wordt berekend. Voor de overige delen van de Amersfoortseweg en de Ring gaat 
het om 70%-80% van de werkdagspits. Op de piekdagen is die intensiteit voelbaarder omdat het verkeer zich 
meer concentreert op de openings- en sluitingsuren.  

 

Effecten op woonstraten en natuur 

De verschillen per variant zijn voor de Asselsestraat zijn het grootst. Het is een straatdeel met weinig verkeer 
op een reguliere zondag (1.340 mve). Toepassen van variant 2 (AGOVV structureel) levert drie maal zoveel 
verkeer op als op een zondag buiten het seizoen. In de tijdelijke oplossing is dat bijna twee maal zoveel.  

Voor het oostelijk deel van de Wilslaan (langs de woningen) ontstaat afhankelijk van de variant rond 30% meer 
verkeer dan op een reguliere zondag. Bij varianten 1 (Accres) en 3 (Dek regulier terrein) zijn de gevolgen het 
grootst. In het westelijk deel (door het bos) zijn die verschillende rond 50% ten opzichte van de reguliere 
situatie. Bij variant 5 wordt in het gehele gebied in totaal 2.400 autoritten op een piekdag voorkomen ten 
opzichte van de overige vier varianten. 
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Figuur 1   -    Verkeersintensiteiten per variant – Legenda en duiding 

 

Overzicht van het gebied met afstanden 

 

 

 

Schematische weergave van wegen en terreinen met capaciteit situatie seizoen 2016 

 

                              

De intensiteit J.C. Wilslaan (het rode vak) geldt alleen 
voor seizoen 2016 en is in de doorrekening hieronder 
voor ‘situatie seizoen 2016’ bij Apenheul ovl opgeteld. 
Voor variant 5 is in het rekenmodel uitgegaan van 400 
pp bij Cantharel plus 400 plaatsen Nw. Milligen, dit is 
bij de invulling uitwisselbaar. 

J.C. Wilslaan

Cantharel            

min. 400 pp

A'foortseweg 

III

A'foortseweg 

II

A'foortseweg 

I

J.C. Wilslaan 

I

J.C. Wilslaan 

II

J.C. Wilslaan     

III

Julianatoren 

I   750 pp

Jul ianatoren 

II   1.250 pp Apenheul Ovl  

500 pp

Nw Mil ligen 

min. 400 pp

Paleis Het 

Loo 1.500 pp

AGOVV              

500 pp

Apenheul Reg  

1.500 pp

Laan van 

Westenenk

Zwolseweg

Jachtlaan II

Jachtlaan I

Asselsestraa

t

3-400 pp
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Situatie seizoen 2016 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

  

Zw

P Loo 1.500       

Af1 Af2 Af3 3.000    

6.100        2.950    2.650    

1.500    

W1 JT Rg J2

3.650    1.550       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 1.000    3.000    W3

2.650    3.050    

J1

AGOVV 3.800       

1.000    Ass

1.000    

LvW

4.400       

Huidig 2016

Zw

P Loo 11.815    

Af1 Af2 Af3 3.000    

11.395      7.523    7.223    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.898    7.123       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 1.000    3.000    W3

3.898    5.095    

J1

AGOVV 11.788    

1.000    Ass

1.670    

LvW

11.893    

Huidig 2016

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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Variant 1 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

 

Zw

P Loo 1.500       

Af1 Af2 Af3 3.000    

6.600        2.950    2.650    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.150    1.550       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 2.000    3.000    W3

3.150    3.350    

J1

AGOVV 3.900       

-         Ass

-         

LvW

3.900       

Variant 1

Zw

P Loo 11.815     

Af1 Af2 Af3 3.000    

11.895     7.523    7.223    

1.500    

W1 JT Rg J2

5.398    7.123       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 2.000    3.000    W3

4.398    5.395    

J1

AGOVV 11.888     

-         Ass

670        

LvW

11.393     

Variant 1

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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Variant 2 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

  

Zw

P Loo 1.500       

Af1 Af2 Af3 3.000    

5.800        2.950    2.650    

1.500    

W1 JT Rg J2

3.350    1.550       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

2.350    2.870    

J1

AGOVV 3.740       

1.600    Ass

1.600    

LvW

4.700       

Variant 2

Zw

P Loo 11.815    

Af1 Af2 Af3 3.000    

11.095      7.523    7.223    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.598    7.123       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

3.598    4.915    

J1

AGOVV 11.728    

1.600    Ass

2.270    

LvW

12.193    

Variant 2

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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Variant 3 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

  

Zw

P Loo 1.460       

Af1 Af2 Af3 3.000    

6.120        2.950    2.650    

1.500    

W1 JT Rg J2

3.670    1.510       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        4.200    W3

2.670    3.430    

J1

AGOVV 4.020       

-         Ass

-         

LvW

4.020       

Variant 3

Zw

P Loo 11.775     

Af1 Af2 Af3 3.000    

11.415     7.523    7.223    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.918    7.083       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        4.200    W3

3.918    5.475    

J1

AGOVV 12.008     

-         Ass

670        

LvW

11.513     

Variant 3

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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Variant 4 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

  

Zw

P Loo 1.460       

Af1 Af2 Af3 3.000    

6.360        3.070    2.770    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.030    1.390       

JT Ov

3.700    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

2.550    3.070    

J1

AGOVV 3.780       

-         Ass

-         

LvW

3.780       

Variant 4

Zw

P Loo 11.775    

Af1 Af2 Af3 3.000    

11.655      7.643    7.343    

1.500    

W1 JT Rg J2

5.278    6.963       

JT Ov

3.700    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

3.798    5.115    

J1

AGOVV 11.768    

-         Ass

670        

LvW

11.273    

Variant 4

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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Variant 5 

 

 

Verkeersproductie van de terreinen zelf 

 

 

 

Totale verkeersproductie (Inclusief gemiddelde zondagsintensiteiten) 

  

Zw

P Loo 1.340       

Af1 Af2 Af3 3.000    

5.640        2.950    2.650    

1.500    

W1 JT Rg J2

3.190    1.390       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

2.190    2.710    

J1

AGOVV 3.420       

-         Ass

-         

LvW

3.420       

Variant 5

Zw

P Loo 11.655     

Af1 Af2 Af3 3.000    

10.935     7.523    7.223    

1.500    

W1 JT Rg J2

4.438    6.963       

JT Ov

2.500    

Ap Ov Ap Rg

W2 400        3.000    W3

3.438    4.755    

J1

AGOVV 11.408     

-         Ass

670        

LvW

10.913     

Variant 5

3.000 1.500 3.000 3.900 Verkeersintensiteiten

Vervoersbewegingen per dag (Motorvoertuigen per etmaal))
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3 Wijk- en natuurbelangen in de oplossingsvarianten 

 

Per variant is nagegaan wat het verschil is voor de betrokken wijken (stad) en natuurbelasting (buitengebied). 
Basis hiervoor zijn mede de verkeersintensiteiten per variant zoals die hierboven worden aangevuld. Per 
variant wordt ook gekeken naar de consequenties na 10-15 jaar met in het achterhoofd het al dan niet 
verplaatsen van functies als onderdeel van de integrale toekomstscenario’s. 

 

Gegevens 

Per variant is bepaald hoe groot de verkeersproductie is voor straten die door het bos lopen (Zoals het westelijk 
deel van de Wilslaan), straten die langs woningen liggen (Zoals de Asselsestraat, het oostelijk deel van de 
Wilslaan en het oostelijke deel van de Amersfoortseweg). Tenslotte is aangegeven hoe de effecten zijn voor 
wegen die onderdeel uitmaken van de Ring. Hiervoor geldt dat er doorgaans bebouwing langs ligt, maar dat 
die zo is gebouwd en geplaatst dat de effecten van het verkeer binnen de normen blijven.  

De indicator in onderstaande twee tabellen is de verkeersproductie maal de afstand in kilometers per soort 
wegvak. Dit is een berekende variabele die is gebaseerd op de intensiteiten van hoofdstuk 1. Zichtbaar is de 
totale productie voor de driehoek rotonde Amersfoortseweg – De Naald – Kruispunt Asselsestraat/Laan Van 
Westenenk. 

 

Resultaten – Algemeen beeld 

voor de bosomgeving is de verkeersproductie bij variant 5 het laagst. Varianten 1,3 en 4 scoren ongeveer 
even hoog. Variant 2 scoort hier tussenin aangezien de vulling van het AGOVV terrein primair vanaf de Ring 
wordt verzorgd (en daarmee minder ‘boskilometers’ worden gemaakt). In deze tabel is op het geheel het aantal 
kilometers over Ringwegen en woonstraten ongeveer gelijk, maar dat beeld wordt beïnvloedt door het feit dat 
het grootste deel van het verkeer ‘boskilometers’ maakt ten opzichte van Ring of woonstraten. In onderstaande 
paragraaf is daarvoor een betere berekening gekozen. 

 

 

 

Effecten voor woonstraten en natuur 

In onderstaande tabel is variant 5 (parkeren op grotere afstand) als maatgevend resultaat genomen en zijn in 
de kolommen aangeven hoeveel procent meer kilometers langs de diverse functies worden gemaakt per 
variant. In de laatste regel zijn de verschillen voor woonstraten zichtbaar. In de huidige tijdelijke situatie is het 
verkeersbeslag door woonstraten reeds 23% meer. In varianten 1 en 2 ontstaan kleine verschillen, maar in 
varianten 3 is de toename 27% van de verkeersproductie door woonstraten ten opzichte van variant 5. Bij 
toepassen van variant 4 halveert de toename door woonstraten tot 13%. Met name het al dan niet benutten 
van de Asselsestraat zorgt voor verschillen per variant. 

De impact voor wegen langs bosgebieden ten opzichte van variant 5 is minder uitgesproken per variant, maar 
betekent doorgaans wel een toename van de verkeersproductie van rond 10%. Dat geldt ook voor de 
Ringwegen, maar die zijn op de weekdagproductie ontworpen die hoger ligt als de gevolgen van het 
attractieverkeer.  

  

afstand x intensiteit Huidig 2016 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

Langs bossen 12.733                 13.928                 12.016                 12.781                 12.853                 11.634                 

Over de Ring 4.528                   4.562                   4.508                   4.518                   4.185                   4.065                   

Door woonstraten 1.736                   1.742                   1.732                   1.784                   1.596                   1.409                   
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De conclusies van deze analyse zijn in verkeerskundige zin als volgt. 

Door toepassen van variant 5 wordt de verkeersproductie op de piekdagen uit de wijken gehaald. Van 
belang voor de structurele verkeersoplossing is dat de reguliere terreinen op piekdagen wel in gebruik zijn, 
er zal dus enige tijd sprake zijn van ‘kerend verkeer’ op het moment dat de reguliere voorzieningen vol zijn. 

Varianten 1 en 3 zorgen ervoor dat de verkeersproductie zo dicht mogelijk bij de ingang van Park Berg en 
Bos uitkomt, gezien vanuit de omgeving is de verkeersproductie voor de wijken is dan het hoogst van alle 
varianten. 

In varianten 2 en 4 is deze productie deels hetzelfde, maar zijn er specifieke verschillen per locatie. In 
variant 4 zal de doorstroming door de J.C. Wilslaan verbeteren omdat men niet meer in de rij zal staan voor 
het reguliere parkeerterrein. Daarnaast zullen verkeersdeelnemers bij gebruik van het KJT overloopterrein 
eerder via de Amersfoortseweg aanrijden. 

In variant 2 ontstaat een dilemma voor de omgeving. In variant 2 is de belasting van de Asselsestraat hoog. 
Doordat verkeer vanuit de A1 vroeg wordt ‘afgevangen’ zal die die variant het gebruik van de rotonde 
Jachtlaan en de J.C. Wilslaan afnemen, dat deel van de omgeving zal juist voordelen in variant 2 ervaren. 

De impact op de natuur (meer concreet het afleggen van kilometers door bosgebied per variant) is minder 
verschillend als de impact op de woonomgeving, omdat verkeer vaak toch over dezelfde route rijdt, maar per 
variant in een andere rijrichting. Variant 5 scoort ook hierbij echter het meest gunstig. 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerterrein Berg en Bos in 1948 

 

Proc. Meer t.o.v. V5 Huidig 2016 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Langs bossen 9% 20% 3% 10% 10%

Over de Ring 11% 12% 11% 11% 3%

Door woonstraten 23% 24% 23% 27% 13%
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4 Een nieuwe blik op varianten met parkeren op afstand 

 

Er zijn twijfels uitgesproken over de wijze waarop varianten 4 (Overloopterrein KJT in combinatie met een 
buspendel) en 5 (parkeren op langere afstand) in de verkeerskundige analyse in aanloop naar 7 januari 2016 
zijn behandeld. Er waren drie kritiekpunten: 

- De buspendel werd als duur en ‘onvermarktbaar’ beoordeeld 

- De vraag was in hoeverre betrokken partners zelf variant 4 wilden ontwikkelen 

- Er is in de analyse geen aandacht besteed aan alternatieven die het pendelen leuk maken 

In dit hoofdstuk wordt elk van deze kritiekpunten nader aangesproken. Bij de beoordeling hiervan dient de 
argumentatie van het originele advies als basis. De vierde variant voor een structurele verkeersoplossing voor 
Apeldoorn West bestaat uit het plaatsen van een parkeerdek bij het overloopterrein Koningin Julianatoren in 
combinatie met een buspendel tussen het overloopterrein en de hoofdingang van het park Berg en Bos. In het 
originele advies wordt gesteld dat variant vier altijd minder zal zijn dan variant 3 (een parkeerdek op het 
reguliere parkeerterrein Berg en Bos) om de volgende redenen: 

- Het terrein ligt op 2,2 kilometer afstand van Apenheul. Er zal dus altijd een buspendel nodig zijn met 
de daarbij behorende kosten, terwijl het reguliere parkeerterrein op loopafstand ligt. 

- Het overloopterrein is eigendom van Koningin Julianatoren. Er zal dus altijd sprake zijn van 
huurkosten, terwijl het reguliere parkeerterrein gemeentelijk eigendom is. 

- Een terrein op afstand zal een lager tarief moeten hebben dan een terrein dat dichterbij ligt. De 
inkomsten uit parkeren zullen daarmee lager zijn in variant 4 dan in variant drie. 

Voor elk van deze kritiekpunten / argumenten is nader gekeken naar voorbeelden. De insteek hierbij was 
maximaal voor te sorteren op haalbaarheid, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 

 

Nieuwe blik 1: Commerciële buspendel 

Buspendel is onderdeel van varianten 4 en 5. Het verschil tussen beide varianten is dat de te overbruggen 
afstand bij variant 5 minimaal drie maal zo groot is: 6 kilometer naar De Cantharel, 10 kilometer naar Nieuw 
Milligen. Voor variant 5 zijn in het originele advies reeds bedenkingen benoemd op het gebied van kans op 
wildparkeren en kosten van de pendel zelf. Van belang nu is dat deze variant niet als onhaalbaar wordt 
beoordeeld, maar dat de randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan niet binnen de realisatietijd van de 
structurele verkeersoplossing kunnen worden ingevuld. Voorstel is daarmee variant 5 tot één van de integrale 
toekomstscenario’s te benoemen. 

Ten aanzien van variant vier is op basis van indicaties vanuit de werkgroep Asselsestraat gewezen op de 
mogelijkheid van commerciële invulling van de buspendel. Voordeel hiervan ten opzichte van gemeentelijke 
uitvoering is dat een marktpartij zowel qua kosten als flexibiliteit scherper kan opereren dan de overheid. Uit 
een scan van de situatie te Harderwijk (zie bijlage 4) is duidelijk geworden dat men daar een gemeentelijke 
aanbesteding voor aanvullend vervoer bij het Dolfinarium verzorgt, die door een marktpartij wordt ingevuld. 
Hierdoor kunnen de kosten dalen, hetgeen in de financiële analyse is doorgevoerd. 

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat in Harderwijk sprake is van aanvullend vervoer over korte afstand, dat 
alternatief is voor de looproute naar het Dolfinarium. In dat opzicht is de pendel gelijk aan die van Julianatoren, 
waarbij ook wandelen als alternatief geldt. De pendel wordt primair gebruikt door gezinnen die samen met 
kleine kinderen en/of ouderen de attractie bezoeken. Zoals aangegeven kan door invulling door de markt een 
pendel minder duur worden, maar met gratis gebruik voor bezoekers zal er altijd een kostenpost overblijven. 
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Nieuwe blik 2: Plan Kreekel 

Gevraagd is in hoeverre marktpartijen daadwerkelijk interesse hebben in het – liefst commercieel – invullen 
van een variant waarbij het overloopterrein KJT wordt benut. De gemeentelijke inschatting hiervan is 
conform de originele analyse, te weten dat partijen hieraan alleen zullen meewerken als het per saldo 
voordeel oplevert. 

Bureau Goudappel Coffeng heeft in haar analyse hier het vraagstuk van capaciteit op het overloopterrein 
zelf toegevoegd. Bij het uitbreiden van parkeerruimte op of bij het overloopterrein zal niet alleen de overloop 
van Apenheul opgevangen worden, maar zal dit tegelijkertijd meer verkeer naar de Julianatoren trekken. De 
vraag is of het in variant voorgestelde parkeerdek als gevolg hier van niet groter moet zijn, of – vanuit de 
stakeholders gezien – er anderszins verdere uitbreiding noodzakelijk is om het verkeer in deze variant op te 
kunnen vangen. 

Begin maart hebben de marktpartijen van zich laten horen door middel van een uitwerking in wat thans 
bekend staat als het ‘Plan Kreekel’. Dit wordt benoemd als een ‘praktische en realistische oplossing voor de 
huidige verkeers/parkeerproblematiek’. Aangegeven wordt dat het financieel haalbaar is en minder kost dan 
de vier gemeentelijke varianten binnen het project structurele verkeersoplossing Apeldoorn West. Inhoudelijk 
wordt voorgesteld het gat van Zevenhuizen als parkeerplaatste ontwikkelen voor Julianatoren (KJT) en 
overloop Het (nieuwe) Loo, en het huidige overloopterrein KJT exclusief voor Apenheul te benutten. Van 
daaruit kan naar Apenheul met bussen gependeld worden. Het terrein Gat van Zevenhuizen kan worden 
benaderd vanuit een weg bij de overloop KJT plus een directe afslag vanaf de Amersfoortseweg bij drukte. 
 
Het gat van Zevenhuizen – een voormalige stortplaats - zal voorzien worden van een dikke afdeklaag en het 
op de zuidelijke punt gelegen Waltersbergje zal in ere worden hersteld. Als voordeel wordt het oplossen van 
verkeersproblematiek in met name de wijk berg en Bos benoemd. Betrokken partijen (KJT, Apenheul en 
Gepo beheer als eigenaar van het gat van Zevenhuizen) willen meewerken. Noodzakelijk is dat KJT haar 
overloopterrein verkoopt/verhuurd aan of exploiteert t.b.v. Apenheul, KJT gevrijwaard wordt van 
saneringskosten in de toekomst door gemeente en provincie en dat de natuurparagraaf van het 
bestemmingsplan dit plan mogelijk maakt. 
 
De gemeente heeft dit plan beoordeeld. Geconstateerd is dat dit plan in een iets andere vorm in 2012 is 
beoordeeld.  Ruimtelijk voorziet de gemeente een fors bestemmingsplan traject met wezenlijke complicaties. 
Verkeerskundig kan het, maar is de vraag of de gemeente niet alsnog gevraagd zal worden om financieel bij 
te dragen in de exploitatie hiervan. Daarnaast worden gemeente en provincie geacht het saneringsrisico van 
het Gat van Zevenhuizen over te nemen. Met die overwegingen kan het plan alleen gezien worden als een 
plan met eventuele uitvoering op langere termijn. Advies is dan ook deze in het kader van de integrale 
toekomstvisie Apeldoorn West nader te betrekken en beoordelen. 

 

 

 

 

Overzicht van het plan en ligging ten opzichte van KJT 

 
Afstand JC Wilslaan – Gat van Zevenhuizen (blauw) 500 m, loopafstand Julianatoren (paars) 400 m. 

 

 
 
                     Overloop KJT (beoogd Apenheul)                   Gat van Zevenhuizen                 Julianatoren     
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Nieuwe blik 3: Pendel als nieuwe attractie 

 

Tijdens de consultatie werd aangegeven dat de pendel op afstand niet altijd als een extra inspanning hoeft te 
worden ervaren. De reis van het parkeerterrein naar de ingang van het attractiepark zou onderdeel van een 
avontuurlijk dagje uit kunnen zijn. Als voorbeelden werden een kabelbaan of een rolpadensysteem genoemd. 
Gezien de afstand tussen het overloopterrein KJT en Apenheul (ruim 2 kilometer) zijn rolpaden geen optie, 
maar voor een kabelbaan heeft de Oostenrijkse producent Doppelmayr op basis van onze specificaties een 
indicatie van locatie en kosten gegeven. De betrokken partij schrijft hierover: 

 

I would recommend to work with only 2 stations 

in order to keep costs down. Besides a higher 

investment an intermediate station requires 

additional personal which would increase the 

operating costs by roughly 35-45%. The visitor 

numbers are good and it should be possible to 

create a positive business case.  Besides the 

transport function of the kabelbaan the touristic 

value should be maximized. This could be done 

by having it fly over Apenheul and offering a 

spectacular view from above. In addition to that 

the new parking could be made more attractive 

(visitor center, horeca … ) in order to create an 

interest to go in to that direction even for people 

who don’t have their car there.  For this purpose 

I would suggest a cable car with the following 

parameters: 
  
Capacity              2000pphpd 
Cabin size           10p (big enough to transport 

baby strollers and wheel chairs) 
Speed max         5m/s 
  
The total project costs (without permits and external costs) I would estimate of about 9-11 Mln Euros. Of 

course the price depends a lot on the capacity, length and the architecture of the buildings that means 

there is space up and down.  
 

Voorbeelden van kabelbanen in een stedelijke setting zijn bekend uit Koblenz, Londen en Zuid-Amerikaanse 
steden. In het geval van Koblenz was sprake van drie jaar operationeel functioneren ter gelegenheid van een 
internationale tentoonstelling in 2010, na drie jaar is op basis van gebruik en beeldvormende functie voor de 
stad besloten de kabelbaan tot het eind van de normale levensduur (2026) te laten functioneren. Tarief in 
Koblenz is € 9,- voor een dagretour en € 12,- als combiticket met toegang tot het kasteel bij de bestemming. 

Uitwerken van deze variant valt buiten het huidige kader, maar duidelijk is dat via een combinatie van 
betrokken er nationale aantrekkingskracht voor een dergelijke oplossing zou bestaan.  
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5 Financiën I: Verduidelijking kosten en baten 

 

Gevraagd is de uitgangspunten die aan de financiële doorrekening van de varianten ten grondslag ligt nader 
te onderbouwen. Eerste vraag hierbij was in hoeverre de cijfers betrouwbaar zijn. In dit hoofdstuk wordt 
gekeken naar de gebruikte uitgangspunten, waarna met hulp van een externe partij een geactualiseerde 
doorrekening van kosten en baten per variant wordt gegeven. In het volgende hoofdstuk wordt de neerslag op 
financiën van de rolverdeling en interesse van marktpartijen nader omschreven. Voor beide hoofdstukken 
wordt gebruik gemaakt van een extern advies van bureau Goudappel te Deventer, dat als bijlage 5 is 
toegevoegd. 

 

Verduidelijking van uitgangspunten 

In de vorige financiële analyse zijn termen gebruikt en aannames gedaan die tijdens de behandeling tot 
verwarring hebben geleid. Ook het feit dat de basisberekening als ‘niet openbaar’ is bestempeld droeg bij aan 
de verwarring. In dit hoofdstuk wordt zoveel mogelijk extra uitleg gegeven. 

De uitleg start met het beter omschrijven van een aantal gebruikte termen en uitgangspunten. De voorgestelde 
wijziging is niet complex: Er is een overschot van 300-400 auto’s dat in de huidige situatie op de openbare 
weg parkeert (De J.C. Wilslaan). De varianten gaan er allen van uit dat die auto’s elders worden 
ondergebracht. De vraag is echter wat dat financieel betekent. 

In alle gevallen (dus ook de huidige situatie) betalen de inzittenden van deze auto’s een dagtarief aan een 
exploitant, e.g. degenen die het dagelijkse parkeren regelt en bijvoorbeeld ook de opbrengsten verzameld. De 
grond waarop de auto’s worden neergezet heeft een grondeigenaar. Deze heeft de grond – al dan niet tegen 
een vergoeding – aan de exploitant ter beschikking gesteld. Tenslotte kan er sprake zijn van een investeerder. 
De investeerder zal geld ter beschikking stellen om het parkeren mogelijk te maken, maar zal op termijn dat 
geld terug willen zien inclusief een zekere winst: Een positief rendement dus. 

Uitgangspunt voor de berekeningen is nu dat een partij alleen zal deelnemen als er zicht is op een positief 
rendement. Hiervoor is een theoretische en een meer praktische reden. De theoretische reden is dat we het 
over een winstgevende onderneming hebben. Zelfs bij hoge startinvesteringen is er een goede kans op het 
terugverdienen hiervan en het uiteindelijk boeken van winst. De meer praktische reden is dat in de huidige 
situatie Accres over deze winst beschikt. Geen enkele partij zal willen investeren terwijl een derde partij de 
over de jaarlijkse opbrengsten blijft beschikken, dat komt neer op gewoon geld uitgeven. 

Overigens geldt ook in breder perspectief dat geld uitgeven bij geen van de partijen aan de orde is. 
Commerciële partijen doen dit per definitie niet, maar ook de Stichting Apenheul en de Gemeente zelf zal een 
extra uitgave moeten verantwoorden, en de kans dat hiervoor een bijpassende doelstelling bestaat is uiterst 
klein. Het college gaat niet uit van uitgaven a fonds perdue. 

Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop bezoekers vanaf terrein Koningin Julianatoren naar de 
ingang van Apenheul moeten komen. Een buspendel kan dan als een investering  worden gezien (immers, 
die kan bijvoorbeeld uit parkeergelden worden betaald), maar de uitgaven voor een kabelbaan of systeem van 
rolpaden over de betreffende 2,2 kilometer zijn – hoe mooi en innovatief ook – niet binnen redelijke termijn 
worden terugverdiend.  

 

Aangepaste doorrekening van varianten 

Op basis van diverse aanvullingen is een aanscherping gemaakt. Daarnaast heeft bureau Goudappel Coffeng 
een second opinion gegeven op de financiële doorrekening die tot aanpassingen heeft geleid. De verschillen 
zijn als volgt: 

- Voor het jaar 2016 zijn zowel kosten voor het seizoen 2016 (die bij iedere variant spelen) als 
voorbereidingskosten voor de structurele oplossing (die per variant verschillen) consequent doorgevoerd. 
Het betreft dus de totale kosten inclusief de tijdelijke oplossing. 

- Variant 2 is op twee manieren uitgewerkt, waarbij blijvende huur of aankoop van het AGOVV terrein het 
verschil uitmaakt. Vervolgens is de huurprijs hier ook op aangepast. Per saldo ontstaat voor deze variant 
een wezenlijk positiever beeld. 
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- Parkeeropbrengsten zijn consequent aan de gemeente toegerekend. Hierdoor is eenduidige vergelijking 
mogelijk. Dit betekent met name een verschil bij variant 1, waar in het eerste advies uitgegaan werd van 
voortzetten van de huidige opzet tussen gemeente en Accres. Inmiddels is helder dat (los van welke partij) 
marktconforme aanbesteding met kostenvergoeding en afdracht van opbrengsten zal plaatsvinden. 

- Er zijn diverse kleine aanpassingen gedaan, zoals extra kosten voor inpassing (variant 3), compensatie 
pachters (variant 2), omlaag brengen van kosten voor piekpendel (variant 4 en 5) en detaillering naar 
variant van kosten voor verkeersbeheersing.  

De aangepaste doorrekening is als niet-openbare bijlage bij de bestuurlijke stukken gevoegd. Diverse partijen 
hebben om openbaar maken hiervan verzocht. In het originele advies is aangegeven dat hieraan niet wordt 
tegemoet gekomen omdat het commerciële partijen een beeld zal geven wat onze inzet bij verschillende 
varianten zal zijn. Openbaar maken schaadt daarmee het gemeentelijk bedrijfsbelang. Dit standpunt is in de 
aanloop naar het huidige advies getoetst en overeind gebleven. De second opinion van Goudappel Coffeng 
kan in deze discussie gezien worden als een externe toets op de gemeentelijke cijfers. 

 

Tegelijkertijd wil de gemeente maximaal inzicht geven in de financiële consequenties om een inhoudelijke 
afweging mogelijk te maken. Daarom worden hieronder de betreffende kostenposten plus het rendement 
(baten min kosten, de totalen van de niet-openbare uitwerking) voor elk van de varianten getoond. 

 

 

 

 

 

Conclusie van deze analyse is dat de varianten 1 en 2 voor de gemeente in financiële zin gunstig uitpakken. 
Variant 3 heeft een positief saldo, maar ten opzichte van 1 en 2 wordt dit gedempt door de investering van het 
parkeerdek. Varianten 4 en 5 blijven in financiële zin een negatief resultaat opleveren. In eerdere paragrafen 
is reeds aangegeven dat dit in politieke zin geen absolute bottleneck hoeft te zijn, het vormt eerder een 
verwoording van de prijs die het weghalen van verkeersproductie uit de woongebieden met zich mee brengt. 

Bij deze gegevens moet bedacht worden dat in alle gevallen vanaf 2017 sprake zal zijn van een commerciële 
exploitatie van terreinen, in die zin dat de gemeente rechtstreeks de parkeeropbrengsten ontvangt en een 
exploitant kostenvergoeding van inzet plus een winstmarge hierop zal ontvangen. Specifiek ten aanzien van 
Accres betekent dit dat de situatie ten opzichte van 2016 wijzigt in de zin dat de inkomsten uit parkeren niet 
meer rechtstreeks naar Accres zullen gaan, ongeacht de variant. In een separaat proces wordt tussen 
gemeente en Accres in breder verband dit in een nieuwe dienstovereenkomst verwerkt. Helder moet echter 
zijn dat uit de bovenstaande opbrengsten wellicht ook eventuele compensatie van de veranderende situatie 
voor Accres door de gemeente moet worden betrokken. 

 

  

2016 kosten 2017 en verder kosten 2017 en verder baten

Wandeldoorsteek AGOVV Huur AGOVV terrein 2 / Koop AGOVV Parkeeropbrengsten

Gebruiksklaar maken maaiveld Compensatie pachters

Linksaffer regulier P terrein Aanpassen Lv Westenenk - Asselsestraat

Huur AGOVV terrein 1 Huur overloop KJT / Nw Milligen / Canth.

Materiaal en verkeersregeling Aflossing parkeerdek

Bouw parkeerdek plus inpassing Piekpendel overloop KJT / afstand

Bouw busperrons voor pendel Verkeersbeheersing buspendel

Verkeersbeheersing terreinen

Variant 1 Variant 2A Variant 2B Variant 3 Variant 4 Variant 5

Rendement Boschbad plus AGOVV-huur plus 

wandeldoorsteek

AGOVV-koop plus 

wandeldoorsteek

Dek reg. terrein Dek KJT plus 

piekpendel

Pendel A12 loc. / 

Nw. Milligen

2016 -100.000 -350.000 -715.000 -478.841 -588.745 -200.000

2017 700.000 405.000 540.000 111.159 -168.745 -670.000

2018 e.v. 750.000 615.000 750.000 241.159 -208.745 -570.000

2016-2026 6.600.000 4.975.000 5.825.000 1.561.585 -2.427.449 -5.430.000
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6 Financiën II: Rolverdeling en marktinteresse  

 

In dit hoofdstuk wordt dieper gekeken naar de stakeholders achter de cijfers. Twee basisnotitie zijn daarbij van 
belang. De eerste is dat de rolverdeling per variant een wezenlijk verschil maakt in het al dan niet minimaal 
kostenneutraal kunnen opereren van een variant. Met name het verschil tussen gemeentelijk of extern 
grondbezit is daarbij van belang. Als derden belangen hebben, dan zullen ze logischerwijs ook iets aan de 
uitvering over willen houden.  

De tweede is dat afhankelijk van de variant er belangstelling vanuit de markt zal ontstaan om de variant uit te 
voeren. Het beheer van parkeerterreinen buiten het centrum die grotendeels voor attractiebezoekers gebruikt 
worden is geen kerntaak van de gemeente. Vanuit dat perspectief is een iets lagere, maar stabiele 
inkomstenbron op basis van bijvoorbeeld grondbezit voor de gemeente te prefereren boven het zelf uitvoeren 
van een variant. In het laatste geval zal blijvend sprake zijn van onzekerheden rondom personele inzet en 
opbrengsten. Wel is een blijvende regiefunctie van belang – immers, de gemeente blijft verantwoordelijk voor 
zowel de ruimtelijke kwaliteit als het in goede banen leiden van de verkeersstromen. 

Om hierin helderheid te verschaffen is bureau Goudappel gevraagd deze inschatting te verzorgen: immers, 
de gemeente is betrokkene en zal daarmee geen waardevrij beeld hebben, en de gemeente heeft slechts 
beperkt zicht op de markt, terwijl het adviesbureau hiervoor expertise in huis heeft. Op basis van de notitie van 
bijlage 5 zijn de bevindingen van Goudappel als volgt samen te vatten. 

 

Variant Rolverdeling Marktinteresse 

1 – Felualaan en 
omgeving 
Boschbad 

Grondeigenaar – Gemeente 

Exploitant -  logischerwijs dicht bij de 
Gemeente 

 

Investeerder – Gemeente / Accres 

Gezien versnippering over openbare ruimte 
en kleinere terreinen invulling door de markt 
voor de hand. 

2 – Extra AGOVV 
terrein structureel 

Grondeigenaar – AGOVV 

Exploitant – Commerciële partij 

Investeerder – Kan gem of commercieel 

Marktinteresse zal er zijn, maar daadwerkelijk 
uitbesteden heeft negatief effect op het 
gemeentelijk rendement 

3 – Parkeerdek 
regulier P terrein 
Berg en Bos 

Grondeigenaar – Gemeente 

Exploitant – Commerciële partij 

Investeerder – Commerciële partij 

Kans op commerciële invulling het grootst, 
investering plus één locatie dichtbij attractie 

4 – Parkeerdek 
overloopterrein 
Julianatoren 

Grondeigenaar – Julianatoren 

Exploitant – Julianatoren (?) 

Investeerder – Gemeente 

Marktinteresse alleen indien de gemeente 
onrendabele delen vooraf afdekt* 

5 - P op grotere 
afstand (A1 zone, 
Nieuw Milligen) 

Grondeigenaar – Externe partij 

Exploitant - Gemeente 

Investeerder – Gemeente 

Marktinteresse alleen indien de gemeente 
onrendabele delen vooraf afdekt of 
bijvoorbeeld gebruiksklare terreinen aanbiedt 

 

* In het ‘Plan Kreekel’ worden deze voorwaarden zowel qua financiën als  procesmatige randvoorwaarden ook benoemd. 
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7 Herevaluatie van het eenheidsadvies aan het College  

    op basis van de aanvullende informatie 

 

In dit hoofdstuk worden de nieuwe resultaten samengevat en wordt tevens de huidige opdracht gerelateerd 
aan de opgave zoals die voor de integrale scenario’s is gesteld. Vervolgens wordt – op basis van de originele 
uitgangspunten – beschreven welke invloed dit kans hebben op het in januari 2016 gegeven ambtelijke advies. 

 

Nieuw element 1 – Definiëren van de bovengrens in aantallen parkeerplaatsen 

De huidige opdracht is het vinden van een structurele parkeer- en verkeersoplossing die de komende 10-15 
jaar stand houdt. De huidige opdracht gaat uit van het accommoderen van de vraag. In de originele scenario’s 
was dit uitgangspunt. De integrale scenario’s zullen gericht zijn op het beïnvloeden van de vraag. Daar zal 
binnen de integrale scenario’s het parkeer- en verkeersinfrastructuur aanbod dan op worden aangepast. Voor 
het besluiten tot en het uitwerken van een dergelijke transitie is een periode van 10-15 jaar nodig. 

In de aanvullende analyse wordt – met name op verzoek van de betrokken wijkraden – de huidige invulling 
als absolute bovengrens qua aan te bieden parkeerruimte gezien. Verschil met de originele analyse is dat bij 
meer dan incidenteel gebruik van de J.C. Wilslaan na dit besluit alleen de weg van betere spreiding en 
alternatieve vervoerswijzen nog openstaan, in combinatie met vroegtijdige signalering op de aanrijroutes dat 
er geen parkeerruimte meer beschikbaar is.  

 

Nieuw element 2 – Varianten bezien in het licht van omwonenden en natuurwaarden 

In de originele analyse is het uitgangspunt van een minimaal kostenneutrale oplossing als primair 
uitgangspunt genomen. Tijdens de consultatie is aangegeven en erkend dat die basis te nauw is. In de 
aanvullende analyse zijn de varianten beoordeeld op mate van overlast voor woonstraten en gebruik van de 
Ring, plus de verkeersproductie per variant die via wegen door bosgebieden wordt afgehandeld. De laatste 
geven geen grote wijzigingen, maar de situatie voor omwonenden verschilt wezenlijk en is als volgt. 

Varianten 1 en 3 geven de hoogste intensiteiten in de J.C. Wilslaan. Variant 4 zorgt voor een relatieve 
verlichting aangezien de doorstroming zal verbeteren en verkeer deels de provinciale route zal nemen. 
Variant 5 zorgt voor de grootste verbetering. Variant 2 tenslotte heeft een gemengd resultaat. Het gebruik 
van de J.C. Wilslaan en rotonde Jachtlaan zal relatief afnemen, maar de intensiteiten op een deel van de 
Asselsestraat neemt fors toe. Ook met goede inpassing (aanpassing kruising Laan Van Westenenk en 
parallelstrook Asselsestraat noordzijde) zal deze voelbaar zijn.  

 

Nieuw element 3 – Kansen voor varianten met parkeren op afstand heroverwogen 

Punt van kritiek tijdens de consultatie was dat varianten met parkeren op afstand te snel werden 
weggeschreven. In de aanvullende analyse is op drie manieren getracht deze varianten in een nieuw en 
beter daglicht te zetten. De eerste is dat naar voorbeeld van de gemeente Harderwijk de gemeente kosten 
kan besparen door buspendel als aanbesteding voor invulling door een commerciële partij te behandelen. 
De tweede is dat geluisterd is naar initiatieven van betrokken marktpartijen in en rond het overloopterrein 
van koningin Julianatoren. De derde is dat een beeld is gegeven voor een invulling waarbij de ‘last mile’ niet 
meer als last, maar als een kans voor het genereren van extra attractiewaarde wordt gezien. 

Elk van deze analyses geven een frisse blik op invulling op de betreffende locatie. Tegelijkertijd moet 
geconstateerd worden dat geen van de nieuwe pogingen leidt tot een kostenneutrale invulling; in alle 
gevallen zal hier een structurele bijdrage van de gemeente nodig zijn. Daarnaast hebben de benoemde 
oplossingen (met uitzondering van de buspendel) een doorlooptijd die de belofte van operationeel zijn per 
seizoen 2017 onhaalbaar maakt. Advies is daarmee de benoemde alternatieven in de afweging van de 
integrale scenario’s voor de stadsrand verder uit te werken. 

 

Nieuw element 4 – Ontvlechting en helderheid over financiën en marktinteresse 

Mede met hulp van een extern advies is duidelijkheid verschaft over de financiële opbouw en de kansen op 
uitvoering door de markt per variant. De verduidelijkingen zorgen voor relatieve wijzigingen bij varianten 2, 4 
en 5, maar het eindbeeld levert geen wezenlijke verschillen op t.o.v. het beeld van het originele advies.  
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<<< Voorproefje van een mogelijk afwegingskader (Al dan niet in het advies op te nemen) >>> 

 

Mogelijke invloed op het ambtelijk advies van januari 2016 

De oorspronkelijke criteria waarop het advies voor een structurele verkeersoplossing tot stand is gekomen 
waren als volgt: 

1 Vanaf 2017 een oplossing voor 10-15 jaar op basis van een minimaal kostenneutrale balans 
2 Liefst voorsorteren op, maar minimaal geen extra belemmeringen opwerpen voor invulling van 

de integrale scenario’s voor de westelijke stadsrand van Apeldoorn 

In de aanvullende analyse zijn twee extra criteria ontstaan die van grote invloed op de variantkeuze zijn: 

3 Minimaal stabiliseren, en liefst verminderen van overlast van mobiliteit voor omwonenden 
4 Waar mogelijk aansluiten bij interesse vanuit de markt voor invulling van de oplossing 

 

Uiteindelijk is de beoordeling een kwestie van prioritering van belangen en het perspectief van waaruit men 
de problematiek benadert. In de onderstaande figuur is de afweging vanuit gemeentelijk perspectief inzichtelijk 
gemaakt. De afwegingscomponenten zijn ten opzichte van elkaar per variant gerangschikt. 

Elke variant heeft toegevoegde waarde, maar de nadruk ligt per variant op een andere prioriteit (de groene 
kaders). Hetzelfde geldt voor negatieve effecten (de rode kaders), per variant zijn prioriteiten aan te wijzen die 
er in elke variant aantoonbaar op achteruitgaan. Daar tussenin bevindt zich een neutrale groep, maar 
afhankelijk van degene die beoordeelt zal de invulling hiervan wijzigen: zo zullen bewoners van de Roosmale 
Nepveulaan variant 3 als negatief beoordelen. Onder het afwegingskader wordt vervolgens aangegeven wat 
vanuit de gemeente nu per onderdeel als ‘positief’ of ‘negatief’ wordt ervaren. 

Eenieder zal dit schema verschillend invullen, maar ook weer verschillend lezen, met als gevolg dat er nooit 
een ‘hard’ kader ontstaat dat de basis voor een uiteindelijke beslissing vormt. Wel geeft de onderstaande 
indeling inzicht in zowel het complexe afwegingskader, als de manier waarop de gemeente de verschillende 
onderdelen hiervan waardeert. 

 

 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5
Boschbad AGOVV 2e veld Del regulier BB Dek KJT overloop Pendel op afstand

Beoordeling vanuit de gemeente

Per saldo winst Bescheiden uitbreiding Vermindering overlast Minder kms (door bos) Toekomst in eigen hand

Per saldo neutraal Gelijkblijvend aantal Gelijkblijvende overlast Gelijk kms (door bos) Toekomst beïnvloedbaar

Per saldo verlies Vermindering Concentratie van overlast Meer kms (door bos) Verlies zeggenschap

Voor hen zelf en de parken

Loopafstand Geen groen verlies door P

Korte pendel Gebruik andere functie voor P

Lange pendel Verlies groene functie wordt P

Voor de circulatie

Ingang plus overloop gelijk

Ingang dichtbij, overloop verder

Verder versnipperd

Financiën Bezoekers Omwonenden Natuur / Milieu Regie Gem.

Financiën

Bezoekers

Bezoekers

Regie Gem.

Omwonenden

Natuur / Milieu

Regie Gem.

Financiën

Natuur / Milieu

Omwonenden

Regie Gem.

Omwonenden

Regie Gem.

Natuur / Milieu

Natuur / Milieu

Financiën

Regie Gem.

Natuur / Milieu

Omwonenden

Financiën

Bezoekers

Bezoekers

Bezoekers Omwonenden Financiën
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Bijlage 1 Verslag PMA consultatie 07 januari 2016 (separaat bijgevoegd)  

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Overzicht van maatregelen binnen tijdelijk kader voor seizoen 2016 

 

In de eerste maanden van het seizoen is het gebruik van het AGOVV terrein geoptimaliseerd na iedere 
ervaringsdag. In dit proces kwamen kinderziektes voor, wat heeft geleid tot een onhelder beeld richting de 
betrokkenen. Inmiddels is dit hersteld. In de 2e helft van het seizoen is de vulling verder geoptimaliseerd en 
is meer helderheid ontstaan rond de momenten van ‘omschakelen’ tussen terreinen. Tevens is een 
vulprotocol vastgesteld tussen gemeente en Accres.  

 

Na het seizoen heeft Accres een overzicht van de bezetting op de 30 drukste dagen in de seizoenen 2-13 
t/m 2015 toegestuurd. Het gebruik van AGOVV lag rond de 30 maal. Mede hierdoor is het gebruik van de 
J.C. Wilslaan in seizoen 2015 tot elf maal gedaald. Na de consultatie van januari is conform het contract met 
AGOVV invulling in seizoen 2016 aangekondigd en bevestigd. Daarnaast zijn vier verbeteringen uitgewerkt: 

 

- Realisatie van een wandelverbinding tussen het overloopterrein AGOVV en de bestaande wandelroute 
vanaf dat terrein, in die zin dat geen omweg meer nodig is en het wandelend verkeer niet meer met de 
autoroute op hetzelfde traject afgewikkeld worden 

 
- Voor start seizoen een helder kader richting bewoners en zakelijke partners binnen welke data in het 

zomerseizoen vullen via hoofdingang AGOVV mogelijk is. Buiten die data zal worden gevuld via de 
gemeentelijke werf. Dit mede aangezien de menging van verkeerssoorten is opgelost en dat de KNVB 
te allen tijde het recht heeft AGOVV terreinen te benutten. 

 
- Realisatie van een linksaffer op de 

J.C. Wilslaan komend vanaf de 
Amersfoortseweg ter hoogte van de 
ingang van het reguliere 
parkeerterrein ‘voor’ de 
voetgangersoversteek. Dit gebeurd in 
combinatie met ‘terugleggen van de 
ingang plus twee extra slagbomen 
dor Accres op het parkeerterrein zelf. 
Doel is het voorkomen van 
opstroping door afslaand verkeer en 
verbetering van de veiligheid voor 
voetgangers. 

 
- Inmiddels is de software van de 

kaartverstrekking van het reguliere 
parkeerprogramma verbeterd, 
waardoor het uitgeven van kaarten 
met enkele seconden per kaart 
afneemt en niet veel zal afwijken van 
het alternatief van handmatig 
uitgeven van kaarten.  
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Bijlage 3 Verdeling van verkeersstromen van/naar beschikbare parkeervoorzieningen 

 

 

Zw Zw

P Loo 10% P Loo 10%

Af1 Af2 Af3 -   Af1 Af2 Af3 -    

60% 60% 40% 60% 0% 0%

- - 
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Bijlage 4 Buspendel als onderdeel van Dolfinarium Harderwijk 

 

Het Dolfinarium (de blauwe koepel bovenin 
de luchtfoto) is alleen te benaderen vanuit 
het zuiden.  Een band van maaiveld 
parkeren omgrenst het terrein, dat op zijn 
beurt weer wordt begrensd door de 
binnenstad van Harderwijk.  Alle parkeren is 
daar gereguleerd, vaak zijn terreinen 
voorzien van limieten in de tijd zodat 
bezoekers aan het Dolfinarium dit niet als 
optie ter beschikking staat. 

 

Als overloopterreinen worden enkele 
maaiveldterreinen gebruikt die van jaar tot 
jaar worden gesitueerd rondom de twee 
havenbekkens ten oosten van het 
Dolfinarium. Dat gebied wordt grootschalig 
her ontwikkeld, hier komen onder meer 
woningen en bedrijven. Uiteindelijk zullen 
hier ook twee grote garages worden 
ontwikkeld die zowel voor het Dolfinarium 
als voor de verkeersproductie van het nieuwe 
gebied zullen dienen.  

 

De gemeente Harderwijk besteed jaarlijks een 
buspendel aan gericht op commerciële 
aanbieders. Resultaat is dat een aanbieder de 
afgelopen jaren met 3-4 gelede bussen de 
afstand tussen de overloopterreinen en de 
hoofdingang te overbruggen. De afstand is 
enkele honderd meters en vanaf het 
parkeerterrein is de koepel meestal al 
zichtbaar, het gebruik van de bussen is dan 
ook vooral gericht op gezinnen met jonge 
kinderen en ouderen.   

 

Harderwijk heeft geen pendel op grotere 
afstand overwogen. Er zijn wat overloop-
opties ten oosten van de N302, maar op de 
drukke dagen is deze verbinding moeilijk te 
kruisen omdat hierover ook veel verkeer 
richting Walibi Flevo rijdt. Aan de Veluwe 
zijde van de stad is een parkeerterrein dat 
toegang tot de Veluwe geeft, maar dit wordt 
niet gebruikt als overloopterrein voor het 
Dolfinarium. 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 Notitie bureau Goudappel over financiën en marktanalyse (separaat bijgevoegd) 

 


