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Apeldoorn 

Apeldoorn, 3 februari 2018 
 
Betreft: De beoogde uitrit van Hornbach, 
m.b.t. het vastgesteld bestemmingsplan 
Laan van Erica en omgevingsvergunning 
De Voorwaarts 750 (D17/014842) 
 
Telefoon: 06 – 4594 1196 
E-mail: apeldoorn@fietsersbond.nl 
 

Geachte mevrouw, heer, 
 
Op 14 september 2017 heeft de gemeenteraad het bovengenoemde bestemmingsplan 
respectievelijk de omgevingsvergunning goedgekeurd. Op 25 september 2017 heeft de afdeling 
Apeldoorn van de Fietsersbond (verder genoemd Fietsersbond Apeldoorn) dit besluit ontvangen 
(RL/O&A/2017-509164). 
De Fietsersbond Apeldoorn heeft op 9 mei 2017 haar zienswijze ingediend betreffende deze 
bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Wij hebben u al eerder op de hoogte gebracht 
van onze zienswijze. 
Kijkende naar hetgeen is vastgesteld en besloten, zijn er diverse aanpassingen gemaakt. 
 
Ons bezwaar 
Er is echter één punt dat ons nog altijd grote zorgen geeft en waar wij ernstig bezwaar tegen hebben. 
Het betreft de nieuw geplande uitrit van Hornbach op de Laan van Erica, nabij de spoorwegovergang.  
 
In het (oorspronkelijke en wat genoemde uitrit betreft nog steeds geldende) plan is deze uitrit 
voorzien aan de zuidoostkant van het terrein van Hornbach aan De Voorwaarts naar de Laan van 
Erica, nabij de spoorwegovergang van het traject Apeldoorn-Zutphen vice versa (zie ook luchtfoto in 
de bijlagen). Uitrijdend vrachtverkeer zou hier in eerste instantie uitsluitend rechtsaf kunnen en via 
de spoorwegovergang de woonwijk De Maten moeten inrijden. 
In de toelichting die Goudappel-Coffeng daarbij aanleverde (zie bijlage), wordt de afvoer van de 
verkeersstromen vanuit Hornbach door verschillende woonwijken geleid: De Maten, Zuid en 
Welgelegen (zie schema in de bijlage). Dit is voor ons totaal onbegrijpelijk, temeer daar wij ook nog 
een sluiproute door De Maten richting de Ecofactorij verwachten.  
 
In het verleden is de Zutphensestraat vierbaans gemaakt, met (onder andere) als doel de toe- en 
afvoerweg te worden voor De Voorwaarts. Een goede, veilige afwikkeling van de verkeersstromen 
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wordt met verkeerslichten geregeld. Vanaf De Voorwaarts is er één toegang naar de Laan van Erica! 
Fietsers en voetgangers kunnen daar veilig oversteken. 
 
Ons voorstel 
Ons voorstel is dat de vrachtwagens die bij Hornbach lossen, keren op het terrein van Hornbach en 
erna het terrein verlaten aan dezelfde kant als waar men binnenkwam. Vervolgens gaat dit 
vrachtverkeer bij de VRI linksaf op de Laan van Erica, direct richting Zutphensestraat. Door deze 
routering wordt voorkomen dat dit zware vrachtverkeer door de omliggende woonwijken gaat. Ook 
wordt daarmee optimaal gebruik gemaakt van de verbrede Zutphensestraat en is een extra 
ontsluiting naar de Laan van Erica- zoals nu voorgesteld - niet nodig. 
 
PMA: verkeer door De Maten niet gewenst 
Tijdens de PMA op 7 september 2017 is er o.a. ingesproken door de ondernemers van De Voorwaarts 
en de sportclub WSV over de verkeersafwikkeling. De winkeliers verzochten om een betere 
bereikbaarheid van hun winkels bij het verlaten van het terrein van Hornbach. 
De Fietsersbond Apeldoorn wees er toen al op dat er een uitgaande route, voor vertrekkend 
Hornbach-bevoorradingsverkeer, over een nieuw aan te leggen uitrit stond gepland. Een uitrit niet 
ver van de spoorlijn, met een verplichte rijrichting door De Maten. Voor veel van de aanwezige 
raadsleden was dit een ongewenst aspect van het plan. 
Volgens velen moet het mogelijk zijn om ook het vertrekkende bevoorraadingsverkeer het terrein 
van Hornbach te laten verlaten, zónder dat een nieuwe uitrit noodzakelijk is. 
 
Raadsvergadering: nieuw voorstel verkeersafwikkeling 
In de raadsvergadering van 14 september 2017 werd het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning goedgekeurd, met de toezegging van de wethouder dat er een nieuw voorstel 
zou worden gemaakt voor de verkeersafwikkeling. Dit in samenspraak met de belanghebbenden en 
de Fietsersbond Apeldoorn. Hierover is door de raad ook een motie ingediend. 
 
Bijeenkomsten van Hornbach en anderen: nieuwe oplossing 
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest waar (juristen van) Hornbach en een vertegenwoordiging van 
o.a. de Mediamarkt en Intratuin aanwezig waren. Ook de Fietsersbond Apeldoorn is bij één van deze 
bijeenkomsten aanwezig geweest. Het resultaat van deze gesprekken, die overigens nog lopen, is dat 
er gezocht wordt naar een ander type rotonde op De Voorwaarts om de bereikbaarheid van de 
overige winkels te garanderen. 
 
Het probleem van het uitrijden van het bevoorradende vrachtverkeer - dus het eventueel keren op 
eigen terrein van Hornbach - is wel besproken. Het resultaat is dat Hornbach niet wil laten keren, 
maar als concessie wel bereid is het uitgaande verkeer bij de genoemde uitrit linksaf te laten slaan op 
de Laan van Erica richting Zutphensestraat. 
Op deze wijze wordt ogenschijnlijk tegemoet gekomen aan de wens om het vrachtverkeer niet via De 
Maten te laten vertrekken. Hoe kan men tot deze oplossing komen? 
 
Gevolg volgens Fietsersbond Apeldoorn: een zeer onveilige situatie 
Deze gekozen oplossing zal in de praktijk leiden tot een zeer verkeersonveilige situatie. De Laan van 
Erica is een drukke ontsluitingsweg. Oversteken van één rijbaan en daarna linksaf slaan zal in de 
praktijk voor problemen zorgen. De vraag is zelfs of het bevoorradingsverkeer niet gewoon tóch 
rechtsaf gaat.  
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Daarnaast is het zo dat de beoogde extra uitrit zorgt voor een gevaarlijke kruising met fietsers- en 
voetgangersverkeer. Waarbij ook de aanleg van een extra VRI op deze plaats sowieso voor meer 
overlast voor het overige verkeer zal gaan zorgen. 
 
Ons verzoek aan u is dan ook : 
Zorg dat ook het bevoorradend vrachtverkeer van de Hornbach-vestiging op het terrein keert en 
dat ook verlaat via De Voorwaarts, om vervolgens via de Zutphensestraat direct naar de A50 en de 
A1 te kunnen. 
 
Al met al moge duidelijk zijn dat de Fietsersbond Apeldoorn bezwaar blijft hebben tegen de 
voorgestelde uitrit en de verkeersafwikkeling.  
 
Indien mogelijk en/of noodzakelijk wil de Fietsersbond Apeldoorn dit zeker mondeling verder 
toelichten. En we zijn natuurlijk bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.   
 
 
N.B. Het eerstvolgend overleg tussen betrokken partijen is gepland op maandag 19 februari a.s. Uw 
reactie hopen wij voor die tijd te ontvangen. Indien u onze zienswijze deelt, stellen wij een reactie 
aan de wethouder zeer op prijs.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Timmner 
Fietsersbond Apeldoorn 
  
 
Bijlagen: 
- Een luchtfoto-impressie van de Laan van Erica bij de beoogde uitrit.  
- Mogelijke routes voor vrachtverkeer vanuit De Voorwaarts, inclusief sluiproute. 
- Eerste bestektekening, inmiddels verouderd vanwege mogelijke binnen rotonde. 
- Kopie reactie Goudappel-Coffeng op bezwaar Fietsersbond Apeldoorn in de zienswijze. 
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Bijlagen bij brief Fietsersbond Apeldoorn, dd. 3 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In grijs, groen en rood:   de voorgestelde routes van Hornbach naar de A50 en A1 
In blauw:    de te verwachte sluiproute 
In oranje:   de beste en kortste route via de verbrede Zutphensestraat  
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Originele (eerste) bestektekening 
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Reactie Goudappel Coffeng op zienswijze Fietsersbond Apeldoorn 


