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1 INTRODUCTIE 

De totstandkoming van de MER 

Voor u ligt het Onderzoeksrapport MER Randweg Twello dat door de gemeente Voorst 

is opgesteld met ondersteuning van de adviesbureaus Waardenburg en Royal 

Haskoning.  

Voordat uitgebreid wordt ingegaan op alle onderzoeksresultaten eerst een woord vooraf. 

Dit woord vooraf heeft primair betrekking op de leeswijsfunctie, de wijze van beoordelen 

en de beoordelingscriteria. 

 

Naast dit onderzoeksrapport is er een hoofdrapport opgesteld waarin de 

voornaamste onderzoeksresultaten zijn samengevat. In het hoofdrapport is 

achtereenvolgens ook opgenomen: 

 Introductie. 

 Aanleiding voor de MER Randweg Twello. 

 Motivatie van het voornemen. 

 Alternatieven en varianten. 

 Milieueffecten. 

 Leemte in kennis en evaluatie. 

 

Naast het hoofdrapport ligt aan het m.e.r.-onderzoek een 5-tal 

achtergronddocumenten ten grondslag. Achtergronddocumentatie dat betrekking 

heeft op de beoordelingsaspecten ‘bereikbaarheid’, ‘verkeersveiligheid’, ‘luchtkwaliteit’, 

‘geluid’ en ‘trillingen’. Dit zijn separate rapporten die als naslagwerk bij het voorliggende 

onderzoeksrapport behoren. 

 

Thema’s, beoordelingsaspecten en deelaspecten 

Het voorliggende Onderzoeksrapport MER Randweg Twello is opgedeeld volgens de 

volgende thema’s en beoordelingsaspecten: 

 Thema ‘Verkeer en infrastructuur’, met als beoordelingsaspecten; 

 Bereikbaarheid 

 Verkeersveiligheid 

 Robuustheid 

 Thema ‘Ruimtelijke ordening en economie’, met als beoordelingsaspecten: 

 Ruimtelijke ordening 

 Economie 

 Recreatieve routes en gebieden 

 Landbouw 

 Thema ‘Groene milieu’, met als beoordelingsaspecten: 

 Flora en fauna 

 Bodem en water 

 Landschap 

 Cultuurhistorie en archeologie,  

 Thema ‘Woon- en leefmilieu’, met als beoordelingsaspecten: 

 Geluid 

 Trillingen 

 Lucht 

 Externe veiligheid. 

 



 
 
 
 
 
 

 

9W0766/R005/EBEL/MDGR/Ensc  MER Randweg Twello 

Mei 2012 - 2 - Definitief rapport 

  

 

 

Thema leefbaarheid 

Een voornaam thema dat niet direct zichtbaar is in deze lijst betreft ‘leefbaarheid’. Dit 

thema omvat een aantal aspecten dat niet binnen één thema is te vatten. Het thema 

leefbaarheid komt in voorliggend onderzoeksrapport tot uiting bij ‘Verkeer en 

infrastructuur’ en wel bij het aspect verkeersveiligheid. Een veiliger verkeerssituatie doet 

immers recht aan een leefbare wegomgeving. Daarnaast komt leefbaarheid tot uiting 

binnen het thema ‘Woon- en leefmilieu’, onder de aspecten ‘lucht’, ‘geluid’ en ‘trillingen’. 

De mate van leefbaarheid neemt toe naarmate de hinder als gevolg van lucht, geluid en 

trillingen afneemt.  

 

Alle beoordelingsaspecten binnen een thema zijn gewaardeerd op basis van één of 

meer deelaspecten. Het aantal deelaspecten verschilt per beoordelingsaspect. Zo is het 

aspect ‘bereikbaarheid’ beoordeeld op negen deelaspecten terwijl ‘landbouw’ is 

beoordeeld op één deelaspect. Het is goed te beseffen dat het aantal deelaspecten 

niets zegt over de zwaarte of belangrijkheid van het betreffende aspect. Het ene 

beoordelingsaspect laat zich namelijk niet vangen door één deelaspect, terwijl dat voor 

een ander deelaspect wel het geval is. De gekozen deelaspecten geven een reëel en 

volledig beeld van het betreffende aspect. Enerzijds heeft daarin de algehele MER 

ervaring en systematiek een rol gespeeld en hoe een MER-onderzoek normaliter wordt 

opgebouwd. Anderzijds heeft er maatwerk plaatsgevonden en is voor deze specifieke 

situatie bekeken op welke wijze de effecten van een alternatief op het betreffende 

aspect het best in beeld kan worden gebracht gegeven de problematiek en de 

omgevingskenmerken. 

Daarbij zijn uiteraard de Richtlijnen (aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. 

van 9 december 2009) gevolgd. 

  

Wijze van beoordelen 

Een thema bestaat uit beoordelingsaspecten. Elk beoordelingsaspect kent één of meer 

deelaspecten. 

Per deelaspect is een beoordelingskader en een vijfpuntsschaal (minnen en plussen) 

opgesteld, per thema per hoofdstuk uitgebreid beschreven en toegelicht.  

 

Elk beoordelingsaspect kent een samenvattende beoordelingstabel, een tabel die de 

effecten weer geeft van alle deelaspecten.  

Elk thema eindigt met een samenvattende overzichtstabel van de 

beoordelingsaspecten. 

Voor de tabellen is de volgende kwalificering gehanteerd: 

 

Donkergroen sterk positief effect t.o.v. de referentie situatie 

Lichtgroen positief effect t.o.v. de referentie situatie 

Grijs geen effect t.o.v. de referentie situatie 

Licht geel negatief effect t.o.v. de referentie situatie 

Donker geel sterk negatief effect t.o.v. de referentie situatie 

 

Bij het samenvatten van de beoordelingsaspecten tot een themabeoordeling volgens 

bovenstaande kwalificering is nadrukkelijk geen rekenkundige of wiskundige optel- of 

aftelsom toegepast. Wel is gekeken naar deelaspecten die zwaarder wegen. Deze 

aspecten zijn in de tabel uitgelicht. 
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Een voorbeeld daarvan is dat wanneer een effect primair bijdraagt aan het oplossen van 

de kernproblematiek, deze in beginsel zwaarder meeweegt. Ook kan er verschil bestaan 

in het feit dat het ene deelaspect zwaarder meeweegt omdat dit aspect meer recht doet 

aan de beleidsdoelstellingen of projectdoelstellingen. 

 

Hierna volgen per thema per hoofdstuk de uitwerkingen van de onderzoeken. De 

onderzoeken hebben plaatsgevonden voor 5 alternatieven. 
In Bijlage 1 zijn de kaarten opgenomen van de alternatieven. 
 
In Bijlage 16 is de Totale Scoringstabel opgenomen. De scoretabel laat voor alle 5 de 
alternatieven de beoordelingen zien op de hiervoor genoemde thema’s en 
beoordelingsaspecten. 
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2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

verkeer en infrastructuur beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, 

de beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

2.2 Vooraf 

Troonrede september 2011 

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de economie te versterken en te komen 

tot een veilig en toekomstbestendig Nederland. Investeren in rijkswegen en hoofdspoor 

zijn daarbij van groot belang. Met een gerichte focus op mainports, brainports en 

greenports en hun achterlandverbindingen zoals de A1 blijft het kabinet investeren in 

projecten om de bereikbaarheid te verbeteren, het vestigingsklimaat te versterken en de 

leefbaarheid te vergroten. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de steden wordt op 

hoofdverbindingen buiten de Randstad, waar structureel files staan, 2x3 rijstroken de 

standaard. Voor de Stedendriehoek is dat bijvoorbeeld de A1. Binnen de Randstad is de 

standaard 2x4 rijstroken. 

Voorts wordt met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tussen grote steden in de 

Randstad, Brabant en Gelderland een hoger treinaanbod geboden (elke 10 minuten een 

trein). Dat kan leiden tot een groei van 5% voor het personenvervoer per spoor per jaar 

en kan het goederenvervoer per spoor zonder problemen toenemen. Dat geldt onder 

meer voor het spoortraject Apeldoorn – Deventer – Hengelo (ook wel de Berlijnlijn 

genoemd). 

 

Voor de gemeenten betekent dit dat op alle niveaus de infrastructuur op orde moet zijn. 

Investeren in het hoofdwegennet en aanleg van extra rijstroken en frequentieverhoging 

van treinen op het spoor zijn alleen effectief wanneer lagere overheden inspelen op 

extra mobiliteit. De reiziger heeft er niets aan, wanneer hij aan het begin en eind van de 

reis vast komt te staan of aansluitingen mist in het openbaar vervoer. Aan de randen 

van de verplaatsingen moet het verkeer goed opvangen kunnen worden en moet de 

reiziger snel en comfortabel de reis kunnen vervolgen per OV en/of (elektrische) fiets.  

 

Voor wat betreft de verkeersveiligheid daalt op landelijk niveau het aantal 

verkeersdoden, maar tegelijkertijd stijgt het aantal ernstige verkeersgewonden. Binnen 

het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zullen het Rijk en de decentrale overheden 

maatregelen moeten nemen om te komen tot een forse reductie van het aantal ernstige 

verkeersgewonden. Maatregelen voor de lokale (fiets) infrastructuur zijn daarbij 

noodzakelijk.  
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2.3 Relevant beleid 

NVVP 2001-2020 

Het Nationaal Verkeers- en Vervoer plan 2001-2020 (NVVP) geeft aan hoe de komende 

jaren moet worden omgegaan met mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. 

Alle drie de thema’s dragen bij aan de welvaart en het welzijn. Kernboodschap van het 

NVVP is dat de overheid de (groeiende) behoefte aan mobiliteit wil accommoderen 

onder gelijktijdige verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid. De belangrijkste 

instrumenten daarvoor zijn:  

 beter benutten van bestaande infrastructuur;  

 beprijzen van mobiliteit door variabiliseren en differentiëren van de kosten;  

 nieuwe infrastructuur bouwen waar knelpunten blijven bestaan.  

De NVVP-aanpak wordt verder gekenmerkt door het respecteren van keuzes van burger 

en bedrijven, mits de kosten van die keuzes door diezelfde burger en bedrijven worden 

betaald, een zakelijke benadering wat de inzet van instrumenten en decentralisatie met 

regionale mobiliteitsfondsen betreft.  

Ook komt er ruimte voor publiekprivate samenwerking bij aanleg en exploitatie van 

infrastructuur. 

 

Nota Mobiliteit 

Op 24 september 2004 is PKB deel 1 (het beleidsvoornemen) van de Nota Mobiliteit 

vastgesteld. In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota 

Ruimte, verder uitgewerkt en wordt het verkeers- en vervoersbeleid beschreven.  

Belangrijke thema’s uit de Nota Mobiliteit zijn onder andere: 

1. Versterken van de economie door het verbeteren van de bereikbaarheid. 

2. Groei van het verkeer en vervoer mogelijk maken. 

3. Betrouwbaar en snel over de weg. 

4. Kwaliteit leefomgeving verbeteren. 

5. Veiligheid permanent verbeteren. 

 

De Nota Mobiliteit wil de mobiliteitsgroei zo accommoderen, dat betrouwbare, vlotte en 

veilige verplaatsingen van A naar B mogelijk zijn, binnen de (inter)nationale wettelijke en 

beleidsmatige kaders van milieu en leefomgeving. 

Mobiliteit is een drager van economische groei, maar ook een maatschappelijke 

behoefte. De filevorming in Nederland zal door de uitwerking van het thema Slim reizen, 

slim werken, verminderd worden.  

 

Rijksweg A1 als drager in (Oost) Nederland 

De Rijksweg A1 is een belangrijke drager van de ruimtelijke hoofdstructuur van 

Nederland. In Oost Nederland bestaat een breed draagvlak om de bereikbaarheid via de 

A1 en de omliggende zone te behouden en verder te versterken, om vraagstukken 

rondom verkeer en (goederen)vervoer aan te pakken en om de kwaliteit van de groene 

en ruimtelijke omgeving verder te ontwikkelen. 

Ontwikkelingen op en aan de A1 hebben allemaal één gemeenschappelijk doel voor 

ogen en dat is dat de A1 hét visitekaartje is voor Nederland en de regio’s langs de A1. 

De bestaande netwerken dienen daarbij tot krachtige netwerken te worden ontwikkeld. 

In 2010 is een integrale MIRT-verkenning uitgevoerd waarmee is gekomen tot een 

toekomstbeeld van de A1-zone, waarbinnen de capaciteitsuitbreiding van de A1/A35, in 

het bijzonder de capaciteitsuitbreiding tussen Apeldoorn-zuid en Deventer-Oost, één 
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van de opgaven is. Dit heeft geresulteerd in een ‘Milieueffectenonderzoek 

capaciteitsuitbreiding’ en het ‘Toekomstbeeld A1-zone’.  

Tijdens het voorjaarsoverleg Meerjaren-investeringsprogramma Ruimte en Transport 

van 30 mei 2011 (BO MIRT) is besloten dat de regio en het Rijk de analyse delen dat de 

doorstroming tussen Apeldoorn en Azelo in 2020 een knelpunt vormt en dat in het kader 

van Sneller & Beter de provincies Gelderland en Overijssel alsmede de Regio Twente 

bereid zijn mee te betalen aan de investering voor de capaciteitsuitbreiding van de A1. 

Binnen dit kader is de regio Stedendriehoek bereid om voorfinanciering aan te dragen 

om een versnelling van de uitvoeringstermijn te bewerkstelligen. 

 

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 

De provincie Gelderland heeft in haar Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan II (PVVP ) de 

verkeersfunctie van haar provinciale wegen vastgelegd. Het regionale wegennet is 

opgebouwd uit stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. In 

afbeelding 2.1 is de regionale wegencategorisering rondom Twello weergegeven. 

De wegenstructuur rondom Twello wordt gekenmerkt door de ligging van de A50 en A1.  

Afbeelding 2.1 Regionale wegennetvisie PVVP Gelderland, uitsnede omgeving Twello 

 

Beide wegen verzorgen respectievelijk de noord-zuid en de oost-west verbindingen in 

het landelijke wegennet. De gebiedsontsluitingsweg Fliertweg - H.W. Iordensweg sluit 

ter hoogte van op- en afrit nummer 22 aan op de A1 en vormt de verbindingsroute 

tussen Twello en de A1. Ten zuiden van de A1 gaat de Fliertweg over in de 

gebiedsontsluitingsweg N791 (Molenallee) en vormt hiermee de verbinding tussen Wilp 

en A1. Vervolgens gaat de N791 in noordelijke richting over in de 

gebiedsontsluitingsweg N790 als verbinding tussen Wilp en Deventer en in zuidelijke 

richting als erftoegangsweg N790 naar Voorst en Zutphen.  
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De N344 loopt aan de noordzijde door de kern van Twello. De N344 vormt een directe 

verbindingsroute tussen Apeldoorn en Deventer. Vooral verkeer van en naar het 

noorden van Deventer en Apeldoorn maakt gebruik van deze route. Gebruik van deze 

route wordt aantrekkelijk(er) en intensiever naarmate de doorstroming op de A1 

verslechterd. Om de N344 te laten functioneren als volwaardige erftoegangsweg is de 

geplande capaciteitsverruiming van de A1 gewenst. Tussen Twello en Deventer is de 

A1 vanwege de grote omrijdafstand niet voor iedereen een volwaardig alternatief, op dit 

tracédeel is de N344 dan ook gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. 

 

Structuurvisie Stedendriehoek 2030 

De visie van de regio Stedendriehoek (zie afbeelding 2.2) ten aanzien van de 

verkeerstructuur rondom Twello is in 2007 uiteengezet in de Regionale Structuurvisie 

Stedendriehoek 2030 (RSV). Ook de regio zet in op capaciteitsverruiming van de A1. In 

deze visie staat ook beschreven dat de capaciteit van de wegen naar Deventer toe 

vergroot dient te worden. Dit geldt niet voor de N 344 tussen Twello en Deventer omdat 

de capaciteit van de Wilhelminabrug de afwikkelingscapaciteit beperkt. De regio wenst 

dit deel van de N 344 te ontlasten door aanleg van een Westelijke Randweg Twello als 

verbinding naar de A1. 

Afbeelding 2.2 Structuurvisie Stedendriehoek 2030 

 

Afbeelding x.x: Regionale wegennetvisie PVVP Gelderland, uitsnede omgeving Twello CHECK!  

Knooppunt Beekbergen 

Deventer 

Apeldoorn 

Twello 

A1 

N 344 

N 344 
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Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid 

In de Structuurschets Twello (1982) is in de verkeersparagraaf de basisgedachte voor 

een randweg om Twello opgenomen. Deze basisgedachte is sindsdien en tot op de dag 

van vandaag leidraad geweest voor de uitbreiding van Twello op het gebied van wonen, 

werken en infrastructuur en actueel gebleven in ruimtelijke nota’s en de beleidsnota’s 

Verkeersplan Twello 1990, de Wegenclassificatie gemeente Voorst 2000 en het 

Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2010.  

 

De visie is gebaseerd op de volgende beleidsdoelstelling: 

 

'het waarborgen van de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven en 

voorzieningen met zo weinig mogelijk overlast van het verkeer, zo groot mogelijke 

veiligheid, een doelmatige afwikkeling, optimaal gebruik van de ruimte en zo laag 

mogelijke kosten'.  

 

Het gemeentelijke verkeersbeleid gaat uit van een volledige randweg ten zuiden en 

westen van de kern Twello tussen de H.W. Iordensweg en de N 344/Rijksstraatweg 

vanwege: 

 een goede bereikbaarheid van kernen en voorzieningen; 

 een veilige en leefbare omgeving; 

 een aantrekkelijk (winkel)centrum van Twello; 

 een vermindering van verkeersoverlast;  

 behoud van de ‘groene uitstraling’ van Twello en de directe omgeving. 

 

Met dit beleid heeft de gemeente voor ogen: 

 een autoluwer centrum te creëren; 

 de verkeersproblemen in de Molenstraat op te lossen; 

 de verkeersstromen buitenom Twello te leiden; 

 van buitenaf een directe ontsluiting van woonwijken, bedrijventerreinen en 

voorzieningen te kunnen bieden; 

 veiligheid en leefbaarheid te verbeteren binnen Twello. 

 

Op diverse onderdelen is het wegennet in het kader van leefbaarheid, veiligheid, 

oversteekbaarheid en bereikbaarheid al uitgebreid of aangepast door herinrichting en 

reconstructie.  

Het openbaar vervoer is met de ingebruikneming van station Twello in 2006 

opgewaardeerd en het busvervoer is hierop afgestemd. 

 

Twello heeft een sterk regionale en lokale aantrekkingskracht als het gaat om 

koopkracht en centrumfunctie binnen de Stedendriehoek. Dit is positief, een 

winkelcentrum is uit economisch oogpunt gebaat bij bezoekers. Het behouden van een 

aantrekkelijk en economisch florerend centrum vraagt om een verkeersafwikkeling,  

verkeersoplossingen en maatregelen die leiden tot een goede bereikbaarheid voor het 

bestemmingsverkeer, een autoluw centrum en een leefbaar en prettig verblijfsklimaat. 

Via de H.W. Iordensweg en Rijksstraatweg worden bezoekers voor Twello-centrum naar 

de ringweg om het kernwinkelgebied geleid en doorgaand verkeer buitenom. De 

ringweg is ingericht om de centrumfuncties goed bereikbaar en toegankelijk te houden 

en bezoekers naar de grotere parkeerterreinen te leiden (afbeelding 2.3). 
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Afbeelding 2.3 Verkeers- en verblijfsvisie kern Twello, woon-, winkel- en centrumfunctie  

 

Actualisatie van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersbeleid (2010) 

In 2010 is het verkeersbeleid van de gemeente Voorst opnieuw vastgesteld in het 

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De hierboven beschreven visie is 

daarin nog steeds duidelijk herkenbaar en vormt de kern van dat verkeersbeleid. In het 

vigerende GVVP 2010 is opnieuw onderscheid gemaakt in verblijfsgebieden, 50 

kilometer wegen en wegen buiten de bebouwde kom.  

 

Voor wat betreft de kern van Twello zijn de Rijksstraatweg, de H.W. Iordensweg, de 

Domineestraat en de Leigraaf geoormerkt als gebiedsontsluitingsweg. De Molenstraat is 

aangewezen als erftoegangsweg (50 km/h) met voor een beperkt deel van de 

Molenstraat het toekomstbeeld van een woonstraat. Buiten de bebouwde kom van 

Twello heeft de Zuiderlaan, Westerlaan en de Rijksstraatweg de functie van 

gebiedsontsluitingsweg (80 km/h). Zie ook afbeelding 2.4. 
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Afbeelding 2.4 Wegennetvisie Twello 

 

Het GVVP sluit daarbij aan op de “Wegenclassificatie 2000” en de bijbehorende 

“responsnota Wegenclassificatie 2000”. De Molenstraat is in deze responsnota 

geoormerkt als een weg met een verkeersfunctie met in beginsel een 50 km/uur-regime, 

zo lang de Westelijke Randweg nog niet aangelegd is. Op gedeelten is een 30 km/uur-

regime voorstelbaar bijvoorbeeld ter hoogte van schoolomgevingen en 

winkelconcentraties. 

 

Een keuze inzake de randwegstudie Twello is buiten de scope van het GVVP gehouden 

omdat hiervoor een separate studie loopt. Nadat een besluit is genomen over de 

randwegstudie en de gevolgen hiervan voor Twello duidelijk zijn, zal het GVVP daarop 

worden aangepast en uitgebreid. 

 

2.4 Beoordelingscriteria 

Voor het milieuaspect verkeer zijn de milieueffecten onderzocht voor een drietal 

beoordelingsaspecten. Het gaat om de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, en 

robuustheid.  

In de kern van Twello zijn geen doorstromingsproblemen in termen van structurele 

vertragingen en/of congestie. Wel zijn centrum, woonwijken en bedrijventerreinen op dit 

moment ontsloten via een wegenstructuur die niet een optimale balans vertoont als het 

gaat om functie, vormgeving en gebruik. De bereikbaarheid van Twello dient op een 

dusdanig niveau te worden gebracht dat verkeer van en naar winkels, werk- en 

woonlocaties zonder grote nadelige effecten op veiligheid (en leefbaarheid) wordt 
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afgewikkeld. Een verkeersbelasting die past bij het rustige, gemoedelijke en groene 

karakter van Twello en verantwoord is binnen een leefbare omgeving.  

Voor het verkeer op de hoofdroutes in en door Twello is geen redelijk alternatief. Twello 

heeft een beperkt aantal wegen met een primaire verkeersfunctie. De H.W. Iordensweg, 

de Domineestraat en de Rijksstraatweg zijn routes die primair een verkeersfunctie 

vervullen. De wegenstructuur, in het bijzonder aan de westkant van Twello, is kwetsbaar 

juist vanwege het ontbreken van wegen met een primaire verkeersfunctie. Robuustheid 

van de wegenstructuur is daarom een voornaam beoordelingsaspect. 

 

Per deelaspect zijn beoordelingscriteria opgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn 

geoperationaliseerd en beschreven voor de huidige situatie en voor de referentiesituatie 

2020. Deze referentiesituatie bestaat uit de situatie in Twello na autonome ontwikkeling 

van het invloedsgebied. Ten opzichte van deze referentiesituatie zijn vervolgens de 

effecten van de vijf kansrijke alternatieven in beeld gebracht. 

 

2.4.1 Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is beoordeeld aan de hand van acht deelaspecten:  

1. wegvakbelasting; 

2. I/C verhouding; 

3. voertuigkilometers; 

4. reistijd; 

5. doorgaand verkeer ten opzichte van de totale kern van Twello; 

6. doorgaand verkeer in de Molenstraat; 

7. verkeersaantrekkende werking 

8. restcapaciteit Twello 

 

1. Wegvakbelasting 

De alternatieven zijn doorgerekend met het verkeersmodel. Hieruit volgt een 

voorspelling over de belasting van het wegennet in Twello. Ten opzichte van de 

referentiesituatie treden verschillen op in de wegvakbelasting. Het verkeer verspreidt 

zich op een verschillende manier over het netwerk en mogelijk is bij sommige 

alternatieven sprake van een verkeersaantrekkende werking.  

De belasting wordt op 2 niveaus beoordeeld:  

 Per alternatief wordt het effect specifiek voor de Molenstraat bepaald. Dit vormt 

immers de kern van de problematiek.  

 Daarnaast wordt voor de gehele kern Twello de wegvakbelasting beoordeeld door de 

gesommeerde belasting voor in totaal vijftien locaties (15 meest voorname 

wegvakken in de kern van Twello) te vergelijken met de gesommeerde 

wegvakbelasting in de referentiesituatie. 

In het bijzonder is daarbij gekeken naar de wegvakbelasting op de H.W 

Iordensweg/Domineestraat. Dit wegvak vervult een belangrijke verkeersfunctie maar 

is ook een weg dwars door Twello. Een te hoge wegvakbelasting leidt uiteindelijk – 

ondanks de verkeersfunctie – tot een onveilige en daarmee ongewenste 

verkeersleefbaarheidssituatie. Bij de effectbeschrijving is daarom binnen dit 

deelaspect in het bijzonder gekeken naar de effecten van de verkeersbelasting op de 

H.W Iordensweg/Domineestraat.  

 

Voor dit criterium zijn intensiteitskaarten opgesteld en opgenomen in Bijlage 3. 

De intensiteitskaarten geven op 15 wegvakken de verkeersbelasting weer. 
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Afbeelding 2.5 De 15 meest voorname wegvakken van Twello 

 

2. I/C verhouding. 

De verhouding tussen intensiteit en capaciteit (I/C verhouding) van de wegen in het 

plangebied geeft een indruk van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van het 

Twellose verkeersnetwerk. Boven de I/C verhouding >0,80 neemt de kans op congestie 

meer dan evenredig toe. Bij de beoordeling van het criterium I/C verhouding is gekeken 

of er ten opzichte van de referentiesituatie sprake is van een verbetering of 

verslechtering in de verkeersafwikkeling. Gekeken is daarbij naar de spitsperioden. 

 

3. Voertuigkilometers 

Per alternatief is voor twaalf wegvakken in het projectgebied het aantal 

voertuigkilometers berekend. In het kader van duurzame mobiliteit is het gunstig om in 

de verplaatsingsbehoeften te voorzien gebruik makend van zo min mogelijk vervuilende 

voertuigkilometers. De som van de voertuigkilometers is per alternatief vergeleken met 

de referentiesituatie. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt tussen kilometers die zijn 

afgelegd met een personenauto en kilometers afgelegd met een vrachtwagen. Om het 

zuiver en vergelijkbaar te houden zijn daarbij de randwegen (de nieuwe wegen) niet 

meegenomen. Afbeelding 2.6 toont de wegvakken die zijn meegenomen bij het bepalen 

van de voertuigkilometers. 
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Afbeelding 2.6 De 12 wegvakken op basis waarvan de voertuigkilometers zijn bepaald. 

4. Reistijd 

Het criterium reistijd beoordeelt de tijd die nodig is om gedurende de spitsperioden door 

Twello te rijden. De reistijd is geanalyseerd op de verplaatsingsrelaties tussen vier 

punten op de belangrijkste toegangswegen van Twello. Dit betreft de locaties A, B, C en 

D zoals getoond in afbeelding  2.7. De huidige reistijd is bepaald in de ochtendspits en 

de avondspits, voor de routes AB, BA, CB, BC, CD en DC. 

 

 
Afbeelding 2.7 De verplaatsingsrelaties op basis waarvan de reistijd is bepaald 

5. Doorgaand verkeer t.o.v. de totale kern Twello 

Met behulp van het verkeersmodel is bepaald welk gedeelte van het verkeer op de 

wegen in Twello een lokale herkomst of bestemming heeft en welk gedeelte van het 

verkeer doorgaand is. Op lokale wegen is doorgaand verkeer vaak ongewenst.  

De onderlinge verkeersrelaties tussen achttien verschillende herkomst/bestemmings-

relaties buiten Twello die een route kiezen via de kern Twello bepalen de totale 

hoeveelheid doorgaand verkeer voor de huidige situatie. Het doorgaande verkeer op 

elke mogelijk wegvak is gesommeerd. Deze hoeveelheid is per alternatief vergeleken 

met de referentiesituatie. 
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Afbeelding 2.8 Een cordon van 18 punten om het doorgaande verkeer in de gehele kern te 

bepalen 

 

6. Doorgaand verkeer Molenstraat 

Verkeer dat de Molenstraat oneigenlijk gebruikt om te ‘sluipen’ is niet gewenst. Daarom 

is per alternatief gekeken in hoeverre het bijdraagt aan het verminderen van de 

hoeveelheid verkeer op de Molenstraat. Dit is gedaan door een selected link analyse uit 

te voeren voor dit wegvak. De verkeersintensiteiten in de ochtend- en avondspits en het 

etmaal zijn vergeleken met de referentiesituatie. 

 

7. Verkeersaantrekkende werking 

Het bepalen van de verkeersaantrekkende werking geeft een beeld in hoeverre 

alternatieven tot extra verkeer leiden op bestaande of juist nieuwe wegen. In sommige 

gevallen kunnen nieuwe wegen ook ‘nieuw’ verkeer aantrekken. Verkeer dat nu geen 

gebruik maakt van één of meer wegen in of door Twello, maar dat bij een bepaald 

alternatief wel gebruik gaat maken van één of meer wegen in Twello. Verkeer dat er nu 

niet is, maar bij het alternatief door of langs Twello gaat rijden over  

nieuw aan te leggen wegen of via aangepaste wegen.  

Op een viertal locaties aan de randen van de kern Twello (de hoofd invalswegen van 

Twello) is de wegvakbelasting in de referentiesituatie vergeleken met de 

wegvakbelastingen in de alternatieven. Het gaat om:  

 de Leigraaf,  

 de Rijkstraatweg (tussen Twello en Teuge); 

 de Rijkstraatweg (tussen Twello en Deventer);  

 de H.W Iordensweg (ten zuiden van de Zuiderlaan). 

Daarmee wordt een beeld verkregen of er een daling of stijging van verkeer op één of 

meer van deze (invals)wegen in of door Twello gaat ontstaan juist als gevolg van het 

alternatief.  

 

8. Restcapaciteit Twello 

Wanneer de capaciteit van de wegen in Twello verminderd wordt met de door het 

verkeersmodel voorspelde verkeersintensiteiten, ontstaat een beeld van de 

restcapaciteit van de wegen in het projectgebied (2030). Een negatieve restcapaciteit 

(die in praktijk niet mogelijk is) is een indicatie voor een overbelast wegennetwerk. Het 
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verkeersmodel geeft aan of en waar overbelasting plaatsvindt. Per alternatief is het 

aantal overbelaste wegen vergeleken met de referentiesituatie. 

 

2.4.2 Waarderingssystematiek Bereikbaarheid 

De onderstaande tabel geeft aan welke afweging per deelaspect is gehanteerd om 

scores toe te kennen binnen het beoordelingsaspect bereikbaarheid. 

 

Tabel 2.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek Bereikbaarheid 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Wegvakbelasting kern Twello (in het 

bijzonder de H.W 

Iordensweg/Domineestraat) 

++ >5% minder wegvakbelasting 

+ 1 – 5% minder wegvakbelasting 

0 Belasting gelijk (+/- 1%) aan referentiesituatie 

- 1 – 5% meer wegvakbelasting 

-- >5% meer wegvakbelasting 

 

Wegvakbelasting Molenstraat 

++ >35% minder wegvakbelasting 

+ 10 – 35% minder wegvakbelasting 

0 Belasting gelijk (+/- 10%) aan referentiesituatie 

- 10 – 35% meer wegvakbelasting 

-- >35% meer wegvakbelasting 

 

I/C Verhouding 

++ Aantal wegvakken I/C >0,80 50 – 100% lager 

+ Aantal wegvakken I/C >0,80 0 – 50% lager 

0 Aantal wegvakken I/C >0,80 gelijk aan referentie 

- Aantal wegvakken I/C >0,80 0 – 50% hoger 

-- Aantal wegvakken I/C >0,80 50 – 100% hoger 

 

Voertuigkilometers 

++ >5% minder voertuigkilometers 

+ 1 – 5% minder voertuigkilometers 

0 Voertuigkilometers gelijk (+/- 1%) aan 

referentiesituatie 

- 1 – 5% meer voertuigkilometers 

-- >5% meer voertuigkilometers 

 

Reistijd 

++ >5% minder reistijd 

+ 1 – 5% minder reistijd 

0 Reistijd gelijk (+/- 1%) aan referentiesituatie 

- 1 – 5% meer reistijd 

-- >5% meer reistijd 

 

Doorgaand Verkeer t.o.v. de kern Twello 

(excl. de beoogde Randwegalternatieven) 

++ >5% minder doorgaand verkeer op de huidige 

wegen,  

+ 1 – 5% minder doorgaand verkeer op de huidige 

wegen 

0 Doorgaand verkeer gelijk (+/- 1%) aan referenties 

- 1 – 5% meer doorgaand verkeer op de huidige 

wegen, 

-- >5% meer doorgaand verkeer op de huidige 

wegen,het  
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Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Doorgaand verkeer Molenstraat 

++ >50% minder doorgaand verkeer 

+ 1 – 50% minder doorgaand verkeer 

0 doorgaand verkeer gelijk (+/- 1%) aan 

referentiesituatie 

- 1 – 50% meer doorgaand verkeer 

-- >50% meer doorgaand verkeer 

Verkeersaantrekkende werking ++ >5% verkeersaantrekking 

+ 1 – 5% verkeersaantrekking 

0 geen verkeersaantrekkende werking (+/- 1%)  

- 1 – 5% verkeersaantrekking 

-- >5% verkeersaantrekking 

 

Restcapaciteit Twello 

++ >50% minder knelpunten 

+ 1 – 50% minder knelpunten 

0 Aantal knelpunten gelijk (+/- 1%) aan 

referentiesituatie 

- 1 – 50% meer knelpunten 

-- >50% meer knelpunten 

 

2.4.3 Verkeersveiligheid 

Het aspect verkeersveiligheid is beoordeeld aan de hand van de volgende vier criteria: 

 scheiding verkeerssoorten; 

 aantal aansluitingen; 

 conflictpunten; 

 spoorwegovergangen. 

 

Scheiding verkeerssoorten 

Een goede scheiding van verschillende soorten verkeer draagt bij aan de 

verkeersveiligheid. Bij dit criterium is per alternatief beschouwd in hoeverre het 

gemotoriseerde (vracht)verkeer in conflict kan komen met kwetsbare 

verkeersdeelnemers, in casu de fietsers. Daarbij is gekeken hoeveel verkeer van beide 

categorieën over welke afstand gebruik maakt van gedeelde voorzieningen. Deze 

wegingsfactor is per alternatief vergeleken met de referentiesituatie. Deze factor, hierna 

I*A-factor genoemd (Intensiteit*Afstandsfactor) is uitgedrukt in een getal dat het product 

vormt van de intensiteit (vracht)auto+fiets maal de afstand waarover de fietsers met het 

gemotoriseerde verkeer wordt geconfronteerd.  

 

Nadere toelichting op het aspect ‘scheiding verkeerssoorten’ 

In de meest veilige situatie hebben fietsers de beschikking over eigen infrastructuur. De meest 

onveilige situatie ontstaat wanneer op lange afstanden grote hoeveelheden fietsers van dezelfde 

rijbaan gebruik moeten maken als het (vracht)autoverkeer.  

Binnen het beoordelingsaspect ‘verkeersveiligheid – scheiding verkeerssoorten’ is de intensiteit (auto 

én fietsers) vermenigvuldigd met het aantal meters wegvak en vervolgens met een percentage welke 

afhankelijk is van de aanwezige fietsvoorzieningen. Bij een wegvak welke voorzien is van vrijliggende 

fietspaden is dit percentage nul procent, omdat de fietsers over eigen infrastructuur beschikken. 

Wanneer geen vrijliggende fietspaden aanwezig zijn, is het percentage afhankelijk van de wegbreedte 

en de aanwezigheid van fiets(suggestie)stroken.  

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Verkeersveiligheid’, zijn de uitgebreide 

rekenresultaten weergegeven.  

Aantal aansluitingen 
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Op aansluitingen bestaat binnen de bebouwde kom een hoger dan gemiddeld risico op 

verkeersongevallen. Dit komt, doordat hier uitwisseling van verkeer plaatsvindt. Voor 

tien belangrijke routes in Twello is per alternatief het aantal aansluitingen geteld. Dit 

aantal is per alternatief vergeleken met de referentiesituatie. 

 

 
Afbeelding 2.9 Tien belangrijke routes door de kern van Twello t.b.v. bepaling aantal 

aansluitingen en potentiële conflictpunten verkeersdeelnemers (gestippelde routes betreffen 

beoogde nieuwe wegen cf. de alternatieven) 

 

Conflicterende verkeerdeelnemers  

Behalve het aantal aansluitingen is ook de mate van verkeersuitwisseling op de 

aansluitingen van belang. Dit bepaalt namelijk de omvang van het aantal 

verkeersdeelnemers dat met elkaar in conflict kan komen. Voor de tien belangrijke 

routes (zie afbeelding 2.9) is de verkeersintensiteit van de zijwegen gesommeerd, zodat 

een totaalscore per alternatief ontstaat, die wordt afgezet tegen de referentiesituatie. 

 

Spoorwegovergangen 

Voor de spoorwegovergangen is voor de alternatieven de verkeersintensiteiten van de 

gelijkvloerse overgangen binnen de bebouwde kom van Twello opgeteld. Daarbij wordt 

gekeken naar de intensiteiten van zowel het gemotoriseerde verkeer als van het 

fietsverkeer. Per alternatief ontstaat een totaalscore van de intensiteiten op de 

gelijkvloerse spoorwegovergangen die wordt vergeleken met de score van de 

referentiesituatie.  

2.4.4 Waarderingssystematiek Verkeersveiligheid 

De onderstaande tabel geeft aan welke afweging per criterium is gehanteerd om scores 

toe te kennen voor het verkeersthema verkeersveiligheid. 
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Tabel 2.2 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek Verkeersveiligheid 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Scheiding verkeerssoorten 

++ Wegingsfactor >10% lager dan referentie 

+ Wegingsfactor 1 – 10% lager dan referentie 

0 Wegingsfactor gelijk (+/- 1%) aan referentie 

- Wegingsfactor 1 – 10% hoger dan referentie 

-- Wegingsfactor >10% hoger dan referentie 

 

Aantal aansluitingen 

++ >10% minder aansluitingen dan referentie 

+ 1 – 10% minder aansluitingen dan referentie 

0 Aantal aansluitingen gelijk (+/- 1%) aan referentie 

- 1 – 10% meer aansluitingen dan referentie 

-- >10% meer aansluitingen dan referentie 

 

Conflicterende verkeersdeelnemers 

++ >10% minder conflicten dan referentie 

+ 1 – 10% minder conflicten dan referentie 

0 Aantal conflicten gelijk (+/- 1%) aan referentie 

- 1 – 10% meer conflicten dan referentie 

-- >10% meer conflicten dan referentie 

 

Spoorwegovergangen 

++ >10% minder verkeer op overwegen 

+ 1 – 10% minder verkeer op overwegen 

0 Verkeer op overwegen gelijk (+/- 1%) aan referentie 

- 1 – 10% meer verkeer op overwegen 

-- >10% meer verkeer op overwegen 

 

2.4.5 Robuustheid 

Het aspect robuustheid is beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria: 

 beschikbaarheid calamiteitenroutes (bereikbaarheid hulpdiensten); 

 verkeersintensiteiten 2030; 

 

Beschikbaarheid calamiteitenroutes 

Calamiteiten kunnen zich overal voordoen. Dat betekent in beginsel dat hulpdiensten 

ook overal moeten kunnen komen en gebruik moeten kunnen maken van alle wegen, 

van woonstraten tot snelwegen. Onder ‘geschikte calamiteitenroutes’ wordt in dit geval 

verstaan in hoeverre er bij calamiteiten in of direct buiten de kern van Twello 

teruggevallen kan worden op doorgaande geschikte routes, in casu de 

gebiedsontsluitingswegen. Het gaat er dan om in hoeverre hulpdiensten gebruik kunnen 

maken van een robuust wegennet in Twello, en in hoeverre het Twellose wegennet 

tijdelijk verkeer kan verwerken, wegen die daar in beginsel geschikt voor zijn. Dat zijn de 

gebiedsontsluitingswegen en dus geen woonstraten. 

 

In geval van calamiteiten dienen hulpdiensten op een zo vlot mogelijke manier van en 

naar een calamiteit te kunnen rijden. Omdat calamiteiten zich tevens op belangrijke 

verkeersaders kunnen voltrekken is het van belang dat er in een gebied meerdere 

routemogelijkheden zijn om een calamiteit te bereiken. De mate waarin dergelijke 

alternatieve calamiteitenroutes voorhanden zijn, bepaalt de robuustheid van een 

netwerk. Per alternatief is geteld hoeveel calamiteitenroutes via 

gebiedsontsluitingswegen beschikbaar zijn. Deze hoeveelheid is vergeleken met de 

referentiesituatie. 
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Verkeersintensiteiten 2030 

Bij het bepalen van de verkeerseffecten is getoetst welke effecten optreden in het 

planjaar 2020. Om te bepalen of de alternatieven robuust en toekomstvast zijn is tevens 

bezien of in de periode na het planjaar problemen met de verkeersafwikkeling kunnen 

optreden. Als toekomstjaar voor deze robuustheidstoets is 2030 gehanteerd. Aan de 

modelvoorspellingen voor 2020 zijn autonome ontwikkelingen in de periode 2020 – 2030 

toegevoegd, zoals uitbreiding van woon- en werkgebied en autonome verkeersgroei. 

Per alternatief zijn de toekomstige verkeersintensiteiten vergeleken met de 

referentiesituatie. 

 

2.4.6 Waarderingssystematiek Robuustheid 

De onderstaande tabel geeft aan welke afweging per criterium is gehanteerd om scores 

toe te kennen op het aspect robuustheid. 

 

Tabel 2.3 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek Robuustheid 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Beschikbaarheid Calamiteitenroutes 

(bereikbaarheid hulpdiensten) 

++ Meer dan één extra calamiteitenroutes 

+ Eén extra calamiteitenroute 

0 Evenveel calamiteitenroutes als in de 

referentiesituatie 

- Eén calamiteitenroute minder 

-- Géén calamiteitenroutes meer aanwezig 

 

Verkeersintensiteiten 2030 

++ Aantal wegvakken I/C >0,80 50 – 100% lager 

+ Aantal wegvakken I/C >0,80 0 – 50% lager 

0 Aantal wegvakken I/C >0,80 gelijk aan referentie 

- Aantal wegvakken I/C >0,80 0 – 50% hoger 

-- Aantal wegvakken I/C >0,80 50 – 100% hoger 

 

De uitgangspunten en een toelichting op het verkeersmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

2.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

2.5.1 Huidige situatie 2010 

Bereikbaarheid 

 

Wegvakbelasting 

Bij het criterium ‘wegvakbelasting’ gaat het om twee elementen namelijk de 

wegvakbelasting op de Molenstraat, daar waar de kern van de problematiek ligt. De 

wegvakbelasting op de Molenstraat in 2010 bedraagt 8.700 motorvoertuigen per etmaal. 

Daarnaast vormt de wegvakbelasting van de meest voorname wegvakken in de kern 

Twello een criterium. Daarvoor zijn, zoals beschreven in paragraaf beoordelingscriteria, 

voor vijftien belangrijke wegvakken in het verkeersnetwerk van Twello de 

etmaalintensiteiten bepaald en vervolgens gesommeerd.  

In de huidige situatie bedraagt de som van wegvakbelasting op alle 15 meest voorname 

wegvalken samen circa 91.000 motorvoertuigen. De wegvakbelasting op de H.W 

Iordensweg/Domineestraat ligt voor wat betreft de situatie in 2010 op 9.900 

respectievelijk 7.900 motorvoertuigen per etmaal.  



 
 
 
 
 
 

 

MER Randweg Twello  9W0766/R005/EBEL/MDGR/Ensc 

Definitief rapport - 21 - Mei 2012 

 

 

 

I/C verhouding 

Behalve de A1 kent het gebied in en om Twello in de huidige situatie geen wegen met 

een I/C verhouding boven de 0,80. Eén wegvak heeft een I/C verhouding van 0,70 tot 

0,80 namelijk de Rijksstraatweg tussen de N 792 en de Holthuizerstraat in oostelijke 

richting. 

 

Voertuigkilometers 

Het aantal voertuigkilometers in de huidige situatie is bepaald door voor twaalf 

belangrijke wegvakken de etmaalintensiteit te vermenigvuldigen met de wegvaklengte 

en de resultaten te sommeren. Het aantal voertuigkilometers in de huidige situatie 

bedraagt 71.110 kilometers. 

 

Reistijd 

De reistijd is, zoals eerder beschreven, geanalyseerd op de verplaatsingsrelaties tussen 

vier punten op de belangrijkste toegangswegen van Twello. In de huidige situatie 

bedraagt de totale optelsom een score van 55 minuten en 11 seconden. 

 

Doorgaand verkeer t.o.v. de totale kern Twello 

De onderlinge verkeersrelaties tussen achttien verschillende herkomst/bestemmings-

relaties buiten Twello die een route kiezen via de kern Twello bepalen de totale 

hoeveelheid doorgaand verkeer voor de huidige situatie. Het doorgaande verkeer op 

elke mogelijke wegvak is gesommeerd. In de huidige situatie komt per etmaal de totale 

hoeveelheid doorgaand verkeer op 8.135 motorvoertuigen. Dit is bijna 9% ten opzichte 

van de som van de wegbelasting van de belangrijkste wegvakken (8.135/91.000). 

 

Doorgaand verkeer Molenstraat 

Een deel van het verkeer met een herkomst en bestemming buiten Twello, het 

doorgaande verkeer, rijdt door de Molenstraat. Dit verkeer is getypeerd als doorgaand 

verkeer door de Molenstraat. In de huidige situatie bedraagt de hoeveelheid doorgaand 

verkeer 365 motorvoertuigen per etmaal. Dit is 4.2% van de totale etmaalintensiteit op 

de Molenstraat (365/8.700). 

 

Verkeersaantrekkende werking 

In de huidige situatie is er geen sprake van een verkeersaantrekkende werking. Van 

verkeersaantrekkende werking is alleen sprake bij de effecten van de alternatieven.  

 

Restcapaciteit Twello 

In de huidige situatie is op geen van de wegen in Twello sprake van overbelasting. 

In de praktijk neemt incidenteel de wachttijd voor de spoorwegovergang Domineestraat 

toe. Daarnaast zijn er vanuit de modelanalyses knelpunten aan te wijzen op het 

hoofdwegennet, de Rijksweg A1 ten zuiden van Twello. 
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Verkeersveiligheid 

 

Scheiding verkeerssoorten 

Voor 10 wegvakken in en om Twello is berekend wat in de huidige situatie de 

wegingsfactor voor de scheiding van de verkeerssoorten is. Deze factor, de I*A-factor, 

bestaat uit de vermenigvuldiging (het product) van de hoeveelheid motorvoertuigen en 

fietsverkeer en de afstand waarover beide typen gemengd zijn. Deze bedraagt in de 

huidige situatie 22.092.973. 

 

Aantal aansluitingen 

Voor de tien gedefinieerde routes is uitgezocht hoeveel aansluitingen zich op deze 

wegvakken gezamenlijk bevinden. Het totaal aantal aansluitingen bedraagt in de huidige 

situatie 137 aansluitingen, locaties die in beginsel leiden tot potentiële punten waar 

verkeersdeelnemers elkaar treffen en mogelijk met elkaar in conflict kunnen komen. 

 

Conflicterende verkeerdeelnemers  

Het aantal verkeersdeelnemers dat met elkaar in een potentieel conflict komt op de 

aansluitingen in Twello komt in de huidige situatie uit op 302.808 verkeersdeelnemers. 

 

Spoorwegovergangen 

De hoeveelheid verkeer dat in de huidige situatie de verschillende spoorwegovergangen 

in Twello gezamenlijk kruist bedraagt in de huidige situatie 21.962 motorvoeruigen 

 

Robuustheid 

 

Beschikbaarheid calamiteitenroutes 

In de huidige situatie kan tijdens  calamiteiten teruggevallen worden op de volgende 

hoofdroutes (i.c. gebiedsontsluitingswegen): 

 route via de Fliertweg en H.W Iordensweg; 

 route via de Zuiderlaan - Tienmorgen - Leigraaf; 

 route via de Rijksstraatweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.10 Calamiteitenroutes huidige (en tevens ook autonome) situatie 
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Verkeersintensiteiten 2030 

Op het gebied van verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling is de huidige situatie 

voor dit robuustheidscriterium gelijk aan de hierboven beschreven huidige situatie in het 

kader van het aspect bereikbaarheid. 

 

2.5.2 Autonome ontwikkeling (referentiesituatie 2020) 

Bereikbaarheid 

 

Wegvakbelasting 

Na autonome ontwikkeling van het projectgebied is de wegvakbelasting toegenomen.  

De wegvakbelasting voor de Molenstraat in de autonome situatie bedraagt 7.600 

motorvoertuigen per etmaal. De wegvakbelasting op de H.W Iordensweg/Domineestraat 

liggen voor wat betreft de autonome ontwikkeling (2020) op  14.500 respectievelijk 

9.100 motorvoertuigen per etmaal.  

 

De gesommeerde netwerkintensiteit (gehele kern van Twello) bedraagt 104.700 

motorvoertuigen.  

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de alternatieven is de totale 

netwerkbelasting op 100 gesteld, zodat de procentuele afwijkingen van de alternatieven 

eenvoudig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

 

I/C verhouding 

In 2020 is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op een aantal wegvakken verminderd. 

In de avondspits is er één wegvak met een I/C waarde van hoger dan 0,80. Het betreft 

de H.W. Iordensweg/Fliertweg, het wegvak tussen de Zuiderlaan en de aansluiting op 

de A1. De I/C verhouding bedraagt hier rond de 0,85. 

In de ochtendspits doen zich geen knelpunten voor op het gebied van de I/C verhouding 

 

Voertuigkilometers 

Het aantal voertuigkilometers in de autonome situatie bedraagt 81.761 kilometers. Deze 

hoeveelheid wordt op 100% gesteld, zodat de procentuele afwijking van de alternatieven 

ten opzichte van de referentiesituatie bepaald kan worden. 

 

Reistijd 

De som van deze reistijden is de basis voor de vergelijking tussen de autonome situatie 

en de alternatieven. In de situatie na autonome ontwikkeling bedraagt deze score 56 

minuten en 18 seconden. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de 

alternatieven is deze score op 100 gesteld. 

 

Doorgaand verkeer t.o.v. de totale kern Twello 

In de autonome situatie komt per etmaal de totale hoeveelheid doorgaand verkeer op 

11.094 motorvoertuigen. Dit is 10.6 % ten opzichte van de som van de wegbelasting van 

de belangrijkste wegvakken (11.094/104.700). Deze waarde wordt op 100% gesteld, 

zodat de procentuele afwijking van de alternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie bepaald kan worden. 
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Doorgaand verkeer Molenstraat 

Een deel van het verkeer met een herkomst en een bestemming buiten Twello, het 

doorgaande verkeer, rijdt door de Molenstraat. Dit verkeer is getypeerd als doorgaand 

verkeer door de Molenstraat. In de autonome situatie bedraagt de hoeveelheid 

doorgaand verkeer door de Molenstraat 592 motorvoertuigen per etmaal. Dit is 7.8% 

(592/7600) van de totale straatintensiteit en is daarmee een groei (bijna een 

verdubbeling) ten opzicht van de huidige situatie. Om een goede vergelijking te kunnen 

maken met de alternatieven is deze score op 100 gesteld. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

In de autonome situatie is er geen sprake van een verkeersaantrekkende werking. De 

verkeersaantrekkende werking is alleen van belang bij de effecten van de alternatieven.  

 

Restcapaciteit Twello 

In de situatie na autonome ontwikkeling is op geen van de wegen in Twello sprake van 

overbelasting. Bij de analyse van de restcapaciteit is een reële grenswaarde van 90% 

van de totaalcapaciteit aangehouden. Deze waarde wordt in de autonome situatie op 

geen van de wegen overschreden. Knelpunten treden wel op het hoofdwegennet op, de 

Rijksweg A1 ten zuiden van Twello. 

 

Verkeersveiligheid 

 

Scheiding verkeerssoorten 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt de wegingsfactor voor de scheiding van 

verkeerssoorten toe in 2020. De score (het product van de hoeveelheid motorvoertuigen 

* hoeveelheid fietsverkeer * de afstand waarover beide typen gemengd zijn) bedraagt in 

2020 24.567.364. Deze I*A-factor (Intensiteits-Afstandsfactor) is op 100% gesteld, zodat 

de procentuele afwijking van de alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie 

bepaald kan worden. 

 

Aantal aansluitingen 

In de referentiesituatie is het aantal aansluitingen gelijk gebleven ten opzichte van de 

huidige situatie. Het aantal aansluitingen (conflictpunten waar verkeerdeelnemers elkaar 

treffen) na autonome ontwikkelingen bedraagt 137 aansluitingen. Dit aantal is op 100% 

gesteld, zodat de procentuele afwijking van de alternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie bepaald kan worden. 

 

Conflicterende verkeerdeelnemers  

Hoewel het aantal aansluitingen is gelijk gebleven, is het aantal verkeersdeelnemers dat 

met elkaar in conflict komt in 2020 gegroeid. Dit komt door de groei van de 

verkeersintensiteit op de routes en het aantal zijwegen. Het aantal verkeersdeelnemers 

dat met elkaar in conflict komt na autonome ontwikkeling bedraagt 354.842 deelnemers. 

Deze waarde is op 100% gesteld, zodat de procentuele afwijking van de alternatieven 

ten opzichte van de referentiesituatie bepaald kan worden. 
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Spoorwegovergangen 

Na autonome ontwikkeling van het projectgebied komt de hoeveelheid verkeer die de 

spoorwegovergangen in Twello kruist uit op 23.531 motorvoertuigen. Deze hoeveelheid 

is op 100% gesteld, zodat de procentuele afwijking van de alternatieven ten opzichte 

van de referentiesituatie bepaald kan worden. 

 

Robuustheid 

 

Beschikbaarheid calamiteitenroutes 

In de autonome situatie zijn via de gebiedsontsluitingswegen in Twello drie 

calamiteitenroutes aanwezig. Dit betreffen dezelfde routes als in de huidige situatie. De 

huidige situatie is daarmee gelijk aan de autonome situatie. Zie ook afbeelding 2.10 

 

Verkeersintensiteiten 2030 

Voor het thema robuustheid wordt de verkeerssituatie in 2030 vergeleken met die in de 

autonome situatie in 2020. Op het gebied van verkeersafwikkeling en 

verkeersintensiteiten is de autonome situatie in 2020 hierboven onder het kopje 

bereikbaarheid omschreven. 

 

Voor de vergelijking met de alternatieven is van belang dat de verkeersafwikkeling in 

2030 is bepaald voor 15 wegvakken (de 15 wegvakkken die ook centraal staan bij het 

aspect wegvakbelasting). Van deze wegvakken kennen in 2020 twee wegvakken een 

I/C verhouding van 0,80 of hoger. Bij de effectbeoordeling is gekeken of dit aantal 

afneemt of toeneemt bij de varianten.  

 

2.6 Effectbeschrijving 

2.6.1 Bereikbaarheid 

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Bereikbaarheid’, zijn alle analyses 

die ten grondslag hebben gelegen aan de hierna beschreven effectbeschrijving terug te 

vinden.  

 

Wegvakbelasting op niveau kern Twello  

Per saldo heeft het instellen van éénrichtingsverkeer op de Molenstraat of het 

opwaarderen van de Molenstraat (alternatief A en B) gering effect op de belasting van 

het totale Twellose wegennet.  

Het realiseren van een halve of volledige randweg (alternatief D en E) heeft meer effect 

op de totale wegvakbelasting, maar blijft beperkt tot een verkeersafname van tussen de 

1.000 en 2.000 verkeersbewegingen per etmaal. 

Het grootste effect heeft alternatief C, waarbij op relatief veel wegvakken de 

etmaalintensiteit afneemt. 

De wegvakbelasting op de H.W Iordensweg/Domineestraat stijgt in alternatief A licht tot 

14.700 respectievelijk 9.700 motorvoertuigen per etmaal (de referentiesituatie bedraagt 

14.500 respectievelijk 9.100 motorvoertuigen per etmaal voor genoemde wegvakken).  

In alternatief E daalt de wegvakbelasting op genoemde wegvakken tot 13.800 

respectievelijk 8.400 motorvoertuigen per etmaal. 
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Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Wegvakbelasting  op 

de 15 meest 

voorname wegen in 

de kern Twello 

 

99,4% 

 

100,2% 

 

94,6% 

 

96,4% 

 

98,2% 

Score 0 0 ++ + + 

 

Wegvakbelasting Molenstraat 

Wanneer ingezoomd wordt op de Molenstraat valt op dat bij alternatief A de intensiteit 

Molenstraat afneemt met ca. 40% t.o.v. de referentiesituatie.  

De alternatieven D en E laten een ruime halvering van de wegvakbelasting van de 

Molenstraat zien. Alternatief C laat een daling lichte daling zien. Alternatief B laat een 

lichte stijging zien van de wegvakbelasting. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Wegvakbelasting 

Molenstraat 

daling van 40% stijging van 8% daling van 15% daling van 55% daling van 65% 

Score ++ 0 + ++ ++ 

 

I/C verhouding 

Geen van de alternatieven leidt tot een belangrijke verandering op het gebied van de 

verkeersafwikkeling. Er ontstaan geen nieuwe knelpunten met betrekking tot 

doorstroming en er worden geen nieuwe doorstromingsknelpunten gecreëerd.  

Bij alle alternatieven krijgen de H.W. Iordensweg én de Domineestraat ter hoogte van de 

spoorwegovergang een IC-waarde die hoger ligt dan 0,80. Daarmee voor alle 

alternatieven twee keer een overschrijding van de I/C-waarde van 0,80 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

I/C verhouding 2x 

verschrijding 

I/C >0,80 

2x 

verschrijding 

I/C >0,80 

2x 

verschrijding 

I/C >0,80 

2x 

verschrijding 

I/C >0,80 

2x overschrijding 

I/C >0,80 

Score 0 0 0 0 0 

 

Voertuigkilometers 

Alternatief B, waarbij de Molenstraat wordt opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg 

leidt volgens de berekeningen met het verkeersmodel tot een beperkte toename van het 

aantal voertuigkilometers. 

De overige alternatieven resulteren in een afname ten opzichte van de autonome 

situatie. Deze afname is het sterkst bij een situatie waarbij de bestaande 

bedrijventerreinen worden getransformeerd en/of buiten de kern Twello worden 

gerealiseerd (alternatief C) en het realiseren van een halve of volledige randweg 

(alternatief D en E). 
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Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Voertuigkilometers 96,8% 100,8% 93,3% 94,9% 93,8% 

Score + 0 ++ ++ ++ 

 

Reistijd 

Wat betreft de gesommeerde reistijd treden bij de alternatieven verschillen op ten 

opzichte van de autonome situatie. Indien de Molenstraat als éénrichtingsweg wordt 

ingericht is het verkeer in totaal 6,7% meer reistijd kwijt (alternatief A). 

Qua reistijd scoren de alternatieven B en C gelijk. De gedefinieerde routes blijven in 

deze alternatieven ongewijzigd t.o.v. de autonome situatie. 

Alternatief D, een halve randweg, scoort licht negatief. Dit komt, doordat het verkeer via 

de randweg alsnog een deel door de bebouwde kom van Twello dient af te leggen. 

Wanneer de randweg wordt doorgetrokken tot aan de Rijksstraatweg, zoals in alternatief 

E, heeft dit een positief effect op de gesommeerde reistijd. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Reistijd 106,7 99,3% 99,9% 101,6% 91,1% 

Score -- 0 0 - ++ 

 

Doorgaand verkeer t.o.v. de totale kern Twello  

Op het gebied van doorgaand verkeer treedt een verschil op tussen de alternatieven die 

de problematiek met ingrepen op de huidige infrastructuur oplossen, en de 

randwegalternatieven. Het is daarbij goed te beseffen dat het doorgaande verkeer dat 

nu van de huidige wegen in en door Twello gebruik maakt bij voorkeur gebruik moet 

gaan maken van de randwegalternatieven,  alternatief D of E dus.  

De alternatieven A, B en C (maatregelen op de huidige infrastructuur) hebben gering 

effect op de hoeveelheid doorgaand verkeer. Bij een halve randweg (alternatief D) groeit 

de omvang van het doorgaand verkeer licht, vanwege een vlottere doorgaande route. Bij 

een volledige randweg ontstaat een aantrekkelijke doorgaande route met als gevolg dat 

in alternatief E het aandeel doorgaand verkeer hoger ligt dan in de referentiesituatie.  

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Doorgaand Verkeer 100,4% 100,1% 99,5% 101,4% 122,6% 

Score 0 0 0 + ++ 

 

N.B. In beginsel lijkt dit conform de beoordelingssystematiek een negatieve score te moeten krijgen, 

maar het verschuiven van het doorgaande verkeer van de huidige, minder geschikte wegen naar de 

randwegalternatieven is daarbij juist te beschouwen als een positief effect. De randwegalternatieven 

dienen immers beschouwd te worden als wegen buiten de kern van Twello en dienen derhalve niet te 

worden meegenomen in de totale opstelsom van het doorgaande verkeer.   

  

Doorgaand verkeer Molenstraat 

Het doorgaande verkeer dat een route kiest via de Molenstraat neemt bij de 

alternatieven B en C nauwelijks af, of zelfs iets toe. Deze alternatieven dragen niet bij 

aan een verbetering van deze situatie. 
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Bij het instellen van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat (alternatief A) valt een deel 

van het doorgaande doorgaand verkeer weg. Dit verkeer kiest alternatieve routes via het 

Twellose wegennet wat niet wenselijk is. 

De alternatieven met een halve of volledige randweg zorgen ervoor dat het doorgaande 

verkeer in plaats van via de Molenstraat, via de nieuwe randweg gaat rijden. Doorgaand 

verkeer in de Molenstraat komt bij de alternatieven D en E niet voor. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Doorgaand verkeer 

Molenstraat 

56,1% 103,2% 99,1% 0,0% 0,0% 

Score + - 0 ++ ++ 

 

Verkeersaantrekkende werking 

De alternatieven D en E trekken nieuw verkeer aan, maar de omvang daarvan is relatief 

beperkt. De verkeersaantrekkende werking is, afhankelijk van het alternatief, op het 

totale wegennet van Twello tussen de 1.500 en 2.000 voertuigen per etmaal. Dat is een 

geringe toename van 5% van het verkeer dat er zou rijden zonder een nieuwe weg.  

In alternatief B is er geen verschil met de referentiesituatie.  

In alternatief C is er een afname van verkeer dat vooral het gevolg is van het feit dat in 

dit alternatief de bedrijventerreinen ‘t Belt en Nijverheid  niet meer in Twello zijn gelegen 

waarmee de verkeersaantrekkende werking afneemt.  

In alternatief A leidt het invoeren van éénrichtingsverkeer tot minder verkeer. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Verkeersaantrekkende 

werking 

2,5% afname 0% 6,5 % afname 4% toename 4,5% toename 

Score + 0 ++ - - 

 

Restcapaciteit Twello 

De verkeersmodelberekeningen geven aan dat bij geen van de alternatieven knelpunten 

optreden aangaande de restcapaciteit van het Twellose wegennet. Negatieve effecten 

doen zich niet voor. Positieve effecten treden eveneens niet op.  

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D-1 Alternatief E 

Restcapaciteit 

Twello 

Geen 

knelpunten 

Geen 

knelpunten 

Geen 

knelpunten 

Geen 

knelpunten 

Geen 

knelpunten 

Score 0 0 0 0 0 

 

2.6.2 Verkeersveiligheid 

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Verkeersveiligheid’, zijn alle 

analyses die ten grondslag hebben gelegen aan de hierna beschreven 

effectbeschrijving terug te vinden.  
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Scheiding verkeerssoorten 

Bij het instellen van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat (alternatief A) ontstaat een 

negatief effect voor wat betreft het scheiden van verkeerssoorten. Hoewel de situatie in 

de Molenstraat sec beschouwend verbetert, neemt de totale scheiding van de 

verkeerssoorten op de (langere) alternatieve routes af, wat uiteindelijk leidt tot een totale 

toename van deze score. 

Wanneer de Molenstraat wordt opgewaardeerd (alternatief B) ontstaat een verbinding 

waar het kwetsbare verkeer beter van het gemotoriseerde verkeer is gescheiden dan 

voorheen. Dit leidt tot een positief effect. Bijkomend positief effect is dat door de afname 

van het aantal vrachtwagens het massaverschil tussen (zwaar) vrachtverkeer en 

fietsverkeer afneemt. 

Bij alternatief C, waar bedrijvengebied wordt getransformeerd tot woongebied en/of 

buiten Twello wordt geplaatst, treedt een gemiddeld positief effect op. Dit komt door een 

afname van het verkeer op het gehele wegennet in Twello, ook op wegen waar 

verschillende verkeerssoorten gemengd zijn. 

Het alternatief met een halve randweg (alternatief D) heeft een positief effect op de 

verkeersveiligheid. De verkeersintensiteit op wegen met gemengd verkeer neemt af, wat 

het positieve effect veroorzaakt. 

Bij het realiseren van een volledige randweg (alternatief E) is het positieve effect op de 

scheiding van verkeerssoorten het grootst. Er is geen verschil tussen het realiseren van 

een gelijkvloerse of ongelijkvloerse spoorkruising. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Scheiding 

Verkeerssoorten 

103,5% 97,3% 94,2% 90,3% 85,6% 

Score - + + + ++ 

 

Aantal aansluitingen 

Bij de alternatieven A, B en C blijft het aantal aansluitingen gelijk, omdat er op de 

gedefinieerde routes geen aansluitingen verdwijnen. 

Wanneer een halve of volledige randweg (alternatief D en E) wordt gerealiseerd 

veranderen de gedefinieerde verkeersroutes wezenlijk. De belangrijkste 

verkeersstromen passeren minder aansluitingen. De nieuwe randweg kent immers 

minder kruispunten. Het positieve effect is het sterkst bij een volledige randweg. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D-1 Alternatief E 

Aantal aansluitingen 100% 100% 100% 67,9% 62% 

Score 0 0 0 ++ ++ 

 

Conflictpunten 

Wanneer het aantal conflictpunten per alternatief wordt berekend blijkt dat er bij het 

instellen van éénrichtingsverkeer (alternatief A) meer conflictpunten bestaan dan in de 

autonome situatie. Dit komt, doordat verkeer in één richting niet meer door de 

Molenstraat kan, moet omrijden en daarbij meerdere potentiële conflicten tegenkomt. 

Alternatief B scoort gelijk aan de huidige situatie. Dit komt, omdat er zowel qua 

aansluitingen als qua verkeersstromen weinig verandert ten opzichte van de autonome 

situatie. 
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Bij alternatief C is sprake van een positief effect op de verkeersveiligheid. Dit komt 

vooral, omdat de verkeersintensiteiten op veel wegvakken afnemen, waardoor de kans 

op conflicten afneemt. 

De randwegvarianten D en E resulteren in een sterke afname van het aantal conflicten. 

Dit komt door de verschuiving van verkeersintensiteiten van wegen met een hoge 

conflictkans (veel verkeer uit zijwegen) naar de relatief conflictvrije randweg. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D-1 Alternatief E 

Conflictpunten 102% 99,9% 93,0% 75,4% 75,8% 

Score - 0 + ++ ++ 

 

Spoorwegovergangen 

De hoeveelheid verkeer dat de spoorwegovergangen in Twello kruist varieert. Alternatief 

A resulteert in een beperkt positief effect. Het instellen van éénrichtingsverkeer zorgt 

ervoor dat per saldo wat minder verkeer de spoorwegovergangen kruist. 

De alternatieven B en D hebben nauwelijks effect op de hoeveelheid kruisend verkeer 

op spoorwegovergangen. Zowel in geval van het opwaarderen van de Molenstraat als 

het realiseren van een halve randweg rijdt in totaal ongeveer evenveel verkeer via de 

spoorwegovergang bij de Molenstraat als in de referentiesituatie. 

Wanneer bij alternatief C het bedrijvengebied ten noorden van het spoor wordt  

getransformeerd tot woongebied, leidt dit over de hele linie tot wat minder verkeer. Per 

saldo zal dus ook op de spoorwegovergangen het kruisende verkeer met het spoor 

afnemen. Indien een volledige randweg wordt gerealiseerd met een ongelijkvloerse 

kruising van het spoor, ontstaat een duidelijke afname van het verkeer via de 

spoorwegovergangen. Alternatief E kent dan ook een sterk positief effect.  

 

Wanneer de randweg het spoor gelijkvloers kruist, bestaat dit positieve effect niet. Een 

gelijkvloerse kruising is zoals te verwachten een minder veilige oplossing. Conflicten 

tussen het wegverkeer en het spoorverkeer blijft immers dan bestaan. 

Landschappelijk leidt een gelijkvloerse oplossing tot andere effecten voor het landschap 

dan een tunnel. Zie hiervoor het intermezzo bij het thema ‘Groen Milieu’, 

beoordelingsaspect landschap.  

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A-1 Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Spoorweg 

overgangen 

97,5% 100,3% 92,9% 99,0% 89,7% 

Score + 0 + 0 ++ 

 

2.6.3 Robuustheid 

Beschikbaarheid calamiteitenroutes (bereikbaarheid hulpdiensten) 

Bij alternatief C verandert er niets aan de wegenstructuur in Twello. Er komen geen 

nieuwe gebiedsontsluitingswegen bij, ook vervallen er geen bestaande wegen. 

In alternatief A wordt de gebruikte route in één richting niet langer meer mogelijk. Dat 

betekent een lichte beperking in de beschikbaarheid van de Molenstraat. Beide 

alternatieven scoren derhalve neutral. 
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In alternatief B wordt de Molenstraat opgewaardeerd als een volwaardige 

gebiedsontsluitingsweg en daarmee geschikt als calamiteitenroute. Hierdoor ontstaat 

een nieuwe volwaardige calamiteitenroute.  

In totaal zijn bij alternatief B vier routes beschikbaar, één extra ten opzichte van de 

autonome situatie.  

Ook bij een halve of volledige randweg (alternatieven D en E) ontstaat er ten opzichte 

van de autonome situatie één nieuwe, geschikte calamiteitenroute. In beide gevallen is 

de beoogde randweg een volwaardige gebiedsontsluitingsweg en geschikt als 

calamiteitenroute.. 

De alternatief B, D en E scoren dan ook positief op dit aspect.  

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Aantal 

calamiteitenroutes 

Nagenoeg 

gelijk aan 

autonoom 

één extra route Gelijk aan 

autonoom 

één extra route één extra route 

Score 0 + 0 + + 

 

In bijlage 15 zijn de kaarten met betrekking tot de calamiteitenroutes weergegeven. 

 

Verkeersintensiteiten 2030 

In de autonome situatie kent de H.W. Iordensweg / Fliertweg, het wegvak tussen de 

Zuiderlaan en de aansluiting op de A1 een I/C verhouding die boven de 0,80 ligt.  

Voor de alternatieven A, B, D en E geldt dat deze situatie in 2030 niet wezenlijk 

verschilt. De intensiteit op de H.W. Iordensweg en Fliertweg wordt door een eventuele 

randweg niet sterk beïnvloed.  

Bij alternatief C treedt wel een gering positief effect op maar is eveneens niet sterk 

onderscheidend in de score.  

Kortom, ten aanzien van de verkeersgroei zijn alle alternatieven robuust. 

 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A-1 Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Verkeersintensiteiten 

2030 

2x 

overschrijding 

I/C > 0,80 

2x 

verschrijding 

I/C > 0,80 

2x 

verschrijding 

I/C >0,80 

2x 

overschrijding 

I/C > 0,80 

2x 

overschrijding 

I/C > 0,80 

Score 0 0 0 0 0 

 

2.7 Samenvattende effectbeoordeling 

Bereikbaarheid 

In onderstaande tabel staat voor het beoordelingsaspect bereikbaarheid een overzicht 

van de effecten. De essentiële deelaspecten binnen bereikbaarheid in relatie tot het 

oplossen van de verkeersproblematiek zijn in vet aangegeven (wegvakbelasting 

alsmede aandeel doorgaand verkeer Molenstraat en t.o.v. de kom Twello).     

De wegvakbelasting in de Molenstraat is bij het beoordelen van de alternatieven zo’n 

essentieel criterium in relatie tot de verkeersproblematiek aan de westkant van Twello. 

De verkeersintensiteit is mede bepalend voor de mate van een aangenaam en veilig 

verkeersklimaat.  
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Alle alternatieven scoren daar positief op, met uitzondering van alternatief B. 

Alternatieven A, D en E scoren op dit aspect het best. 

Daarnaast kennen de alternatieven C, D en E op andere aspecten ook positieve scores. 

Alternatief A scoort op een beperkter aantal aspecten positief. Alternatief B scoort op de 

overige aspecten niet positief, maar vergelijkbaar met de referentiesituatie.  

 

Tabel 1.4 Effectbeoordeling bereikbaarheid 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Wegvakbelasting kern 

Twello 

0 0 ++ + + 

Wegvakbelasting 

Molenstraat 

++ 0 + ++ ++ 

I/C verhouding 0 0 0 0 0 

Voertuigkilometers + 0 ++ ++ ++ 

Reistijd -- 0 0 - ++ 

Doorgaand Verkeer 

t.o.v. kern Twello 

0 0 0 + ++ 

Doorgaand verkeer 

Molenstraat 

+ - 0 ++ ++ 

Verkeersaantrekkende 

werking 

+ 0 ++ - - 

Restcapaciteit Twello 0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling 

bereikbaarheid 

     

 

 

Verkeersveiligheid 

Wanneer de verkeersveiligheidcriteria worden beschouwd is er niet één criterium aan te 

wijzen dat dé verkeersveiligheid bepaald of beoordeeld. De mate van verkeersveiligheid 

wordt juist op meer aspecten tezamen bepaald.  

Als dan naar de waardering van de criteria wordt gekeken valt daarbij op dat de 

alternatieven C positief en de alternatieven D en E zeer positief scoren. Alternatief E 

met tunnel scoort daarbij nog eens extra goed vanwege het verbeteren van de veilige 

spoorwegkruisingen in Twello. 

 

Tabel 1.5 Effectbeoordeling Verkeersveiligheid 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Scheiding 

verkeerssoorten 

- + + + ++ 

Aantal 

aansluitingen 

0 0 0 ++ ++ 

Conflictpunten - 0 + ++ ++ 

Spoorweg 

overgangen 

+ 0 + 0 ++  

Effectbeoordeling 

Verkeersveiligheid 
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Intermezzo  

Binnen alternatief D zijn op hoofdlijnen drie varianten bekeken. Het gaat hierbij specifiek om varianten die inzoomen 

op de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling van het kruispunt Molenstraat – Nijverheidsstraat – Frans 

Halsstraat. In dit alternatief wordt de Nijverheidsstraat onderdeel van de halve westelijk randweg en is daarmee een 

belangrijke invalsroute (i.c. gebiedsontsluitingsweg) aan de westkant van Twello. Het functioneren en de wijze van 

verkeerafwikkeling van het kruispunt Molenstraat – Nijverheidsstraat – Frans Halsstraat komt daarmee in een ander 

daglicht te staan. Het kruispunt zal drukker worden en dat is in combinatie met de spoorwegovergang reden om 

nader in te zoomen op dit kruispunt. Voor dit kruispunt zijn drie mogelijke varianten kort in beschouwing genomen: 

A. huidige situatie handhaven; 

B. krappe bocht Nijverheidsstraat; 

C. ruime bocht Nijverheidsstraat 

 

In variant A blijft de huidige aansluiting gehandhaafd. Het verkeer op de nieuwe (halve) randweg, i.c. de 

Nijverheidsstraat, moet voorrang verlenen aan het verkeer op de Molenstraat. Het kruispunt kenmerkt zich nu door 

een relatief druk bereden kruispunt waar veel verschillende verkeersdeelnemers met elkaar worden uitgewisseld, 

vrachtverkeer naar het bedrijventerrein Nijverheid, 

fietsers en voetgangers naar de supermarkt, 

autoverkeer van en naar het parkeerterrein en een 

(doorgaande) fietsroute van en naar scholen en/of het 

centrum van Twello. Kortom een plek waar veel gebeurt. 

Een belangrijk punt daarbij is dat de rechtsafslaande 

(vracht)auto’s voorrang moeten verlenen aan de 

rechtdoorgaande fietsers. Deze stroom zal in het 

alternatief van de halve randweg gaan toenemen. Dit 

kan (snel) leiden tot wachtende (vracht)auto’s op de 

spoorwegovergang i.v.m. de afstand tussen de 

Nijverheidsstraat en de spoorwegovergang. Hierdoor 

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Verkeer kan de overweg blokkeren. De frequentie van dit soort situaties zal in 

deze variant A toenemen. 

 

In variant B is de randweg met een krappe bocht als doorgaande weg over het spoor vormgegeven. Het verkeer uit 

de Molenstraat/Frans Halsstraat moet voorrang verlenen. Door een herindeling van het parkeren ter hoogte van de 

supermarkt gaan er in dit alternatief minimaal 10 

parkeerplaatsen verloren. 

Rechtsafslaande vrachtauto’s hebben voorrang op 

rechtdoorgaande fietsers, zij kunnen echter niet zien of 

ze ook voorrang krijgen. Dit kan leiden tot gevaarlijke 

situaties.  

 

Aan beide binnenbochten dient er bij de verdere 

uitwerking van dit alternatief een voorziening opgenomen 

te worden voor de zogenaamde sleeplijn van 

vrachtauto’s. Het ontwerp is zo opgezet dat twee 

vrachtauto’s elkaar – zij het met enige moeite – kunnen passeren, zodat wachtende vrachtauto’s niet het spoor 

gaan blokkeren. De bocht wordt daarmee voor het ‘gewone’ autoverkeer erg ruim, in de bochten dienen daarom 

‘rammelstroken’ o.i.d. aangebracht te worden. Met dit ontwerp wordt aan de Nijverheidsstraat meer allure aan de 

functie gegeven. De Molenstraat/Frans Halsstraat wordt als ondergeschikte weg aangesloten op de 

Nijverheidsstraat. 
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In variant C wordt de halve randweg met een ruime boog aangesloten op de Frans Halsstraat. Het verkeer uit de 

Molenstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer op de Nijverheidsstraat/Frans Halsstraat. De Nijverheidsstraat 

en de Frans Halsstraat wordt de doorgaande route. De 

Molenstraat wordt daar met een voorrangssituatie op 

aangesloten. Van belang is dat de afstand met de 

kruising en het spoor minimaal 35 meter is (eis van 

Prorail). Toch kan dit (snel) leiden tot wachtende 

(vracht)auto’s op de spoorwegovergang. 

Deze ruime boog zal gepaard gaan met sloop van een 

woning en/of (deel v.d.) bestaande supermarkt. 

 

Afweging en conclusie 

De drie varianten overziend komt bij het handhaven van 

de huidige situatie een veilige en vlotte 

verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers sterk 

onder druk te staan. De krappe boogstraal en een 

afslaande beweging (haakse aansluiting) in combinatie met de spoorwegovergang staat op gespannen voet met de 

doorgaande functie zoals die is bedoeld in dit alternatief. Ook voor fietsers is de verkeersveiligheid in deze situatie 

nog nauwelijks te garanderen.  

De keuze voor alternatief D zal in dit geval leiden tot minimaal een kruispuntaanpassing conform varianten B of C, 

waarbij een aansluiting en doorgaande route met de Frans Halsstraat (variant C) aansluit op de routing richting het 

centrum. Variant B past beter bij het verkeersbeleid en de beoogde toekomstige verkeersstructuur om het verkeer 

buitenom Twello te leiden.  

Een verlegging van de Nijverheidsstraat leidt in dat geval tot een aanzienlijke ruimtelijke impact voor de bestaande 

supermarkt en zal leiden tot een herontwikkeling rondom deze plek. Een verdere uitwerking van dit kruispunt met 

haar directe omgeving is gewenst nadat de tracékeuze is gemaakt.  

In deze MER moet nu worden volstaan met de conclusie dat bij de keuze van dit alternatief sterk rekening moet 

worden gehouden met een forse (ruimtelijke) ingreep op deze plek om de functie van de halve randweg ook 

volwaardig en veilig te kunnen invullen omdat variant  A niet volstaat.  

Dit alternatief is geen geschikte oplossing zonder dat dit kruispunt op een adequate wijze wordt gereconstrueerd 

waarbij aankoop van een woning en/of supermarkt zeer in de rede ligt.  

 

Robuustheid 

Als de balans wordt opgemaakt voor wat betreft het thema robuustheid valt op te maken 

dat het onderscheid zich aftekent met betrekking tot het aspect calamiteitenroutes. De 

alternatief B, D en E scoren positief vanwege de toevoeging van één extra 

calamiteitenroute. 

 

Tabel 1.6 Effectbeoordeling Robuustheid 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Alternatief 

D 

Alternatief 

E 

Aantal  

calamiteitenroutes 

0 + 0 + + 

Verkeersintensiteiten 

2030 

0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling 

Robuustheid 
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3 SAMENVATTING VERKEER & INFRASTRUCTUUR 

Op het thema verkeer & infrastructuur bieden in beginsel alle alternatieven oplossingen, 

maar de alternatieven D en E bieden een sterk oplossend vermogen op de meest 

essentiële aspecten.  

 

Tabel  3.1 Effectbeoordeling Verkeer en infrastructuur 

Alternatief 

Criterium 
Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Bereikbaarheid      

Verkeersveiligheid      

Robuustheid      
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Ruimtelijke ordening & economie  
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4 RUIMTELIJKE ORDENING 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

ruimtelijke ordening beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

4.2 Vooraf 

Voorst is een gemeente met 24.000 inwoners, met Twello als hoofdkern (12.000 

inwoners), 11 andere kernen en een aantal buurtschappen. Landbouw, natuur, 

landgoederen en een gevarieerd landschap zijn kenmerkend voor de gemeente Voorst.  

De rijksweg A1 doorsnijdt de gemeente van west naar oost. Het vliegveld Teuge en 

recreatiegebied Bussloo zijn bekende attracties. 

 

Belangrijke thema’s voor Voorst zijn wonen, werken, voorzieningen, het landelijke 

gebied en verkeer en vervoer. Met de ontwikkeling en uitvoering van plannen en 

ambities voor de toekomst worden deze thema’s ingevuld. In Twello zijn de woonwijken 

Achter ’t Holthuis, De Schaker, Stationskwartier, het station, het winkelcentrum, het 

Kulturhus en sportcomplex recentere invullingen.  
 

De economische positie van Voorst heeft zich gunstig ontwikkeld. De werkgelegenheid 

is gestegen, het aantal arbeidsplaatsen is groter dan de beroepsbevolking en het 

inkomen is gestegen tot ruim boven het landelijke gemiddelde. Op demografisch gebied 

is de verwachting dat het aantal inwoners stabiel blijft en dat de leeftijdsopbouw van de 

bevolking verder zal wijzigen. Het aantal ouderen neemt sterk toe, de omvang van de 

beroepsbevolking neemt voor het eerst af en het aantal jongeren daalt verder. 

 

Troonrede september 2011 

In 2011 is met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte het roer van de nationale 

ruimtelijke ordening omgegooid. Het ruimtelijke beleid is voor een belangrijk deel 

gedecentraliseerd en het Rijk beperkt zich tot een selectief aantal nationale belangen. 

Door provincies en gemeenten de ruimte te geven, kan het Rijk zich richten op het 

behartigen van ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn. 

In het bijzonder richten de pijlen zich wat dit betreft op: 

 Het creëren van ruimtelijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de 

ruimtelijke en economische structuur. 

 Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid. 

 Het waarborgen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving, waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
 
Voor de gemeente betekent dit dat aangegane verplichtingen worden doorgezet en dat 
zij het voormalige beleid van het Rijk kunnen voortzetten. Vooral op het terrein van 
natuur en landschap ligt er een zwaardere rol voor provincie en gemeente 
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Met het vaststellen van het ‘AMvB Ruimte’ zal de gemeente helderheid krijgen over welk 

beleid verankerd moet worden in het bestemmingsplan. Een duurzame ontwikkeling is 

daarbij vanuit het Rijk een sterke gewenste motiveringsvereiste.  

 

4.3 Relevant beleid 

4.3.1 Wettelijk kader 

AMvB Ruimte 

Kern van de Wro is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vooraf kenbaar maken 

en aangeven via welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het rijk geeft dit aan 

in de AMvB Ruimte. Dit omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte 

planologische kernbeslissingen (PKB’s) die juridisch doorwerken op het niveau van 

bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van 

verstedelijking, nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur. 

In het kader van deze MER zijn geen directe rijksbelangen van toepassing. 

 

Ruimtelijke Verordening Gelderland 

Met de Ruimtelijke Verordening Gelderland stelt de provincie eisen over de inhoud, 

toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen. Deze regels kunnen betrekking 

hebben op het gehele provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema’s. 

 

Voor het voornemen Randweg Twello is artikel 19 Ecologische hoofdstructuur, natuur 

en verweving (EHS) van belang. In een bestemmingsplan worden in een gebied 

gelegen binnen de EHS geen bestemmingen toegestaan, waardoor de wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast. Gedeputeerde 

Staten kunnen ontheffing verlenen indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan 

en mitigerende of compenserende maatregelen worden getroffen. 

In het kader van het voornemen Randweg Twello is het Gelders Nationaal Landschap 

Veluwe aandachtspunt. Artikel 21 Nationaal landschap van de Ruimtelijke Verordening 

is niet van belang omdat het voornemen niet is gelegen in een gebied binnen het 

nationaal landschap met de aanduiding waardevol landschap en het niet gaat over de 

bouw van nieuwe woningen. 

 

4.3.2 Beleidskader 

Nota Ruimte 

Het ruimtelijke beleid is op rijksniveau vastgelegd in de Nota Ruimte. Hoofddoelstelling 

is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Het beperkte 

oppervlak dat in Nederland ter beschikking staat maakt het nodig dit op een efficiënte en 

duurzame wijze te doen en niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin 

vorm te geven. Het beleid richt zich onder andere op versterking van de internationale 

concurrentiepositie van Nederland en bevordering van krachtige steden en een vitaal 

platteland. 

 
Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor steden en dorpen en de bereikbaarheid 
daarvan. Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de 
zogenaamde bundelingstrategie. In deze strategie wordt het draagvlak voor 
voorzieningen in steden en dorpen ondersteund. Bundeling betekent dat nieuwe 
bebouwing grotendeels in bestaand bebouwd gebied of direct aansluitend daarop tot 
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stand komt. De beschikbare ruimte in het bestaande stedelijk gebied moet daarvoor 

optimaal worden gebruikt. Doelstellingen voor het ruimtelijk beleid die van belang zijn 

voor het landelijk gebied zijn ontwikkeling van natuur- en cultuurhistorische waarde en 

ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit. 

De Nota Ruimte gaat uit van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Hiermee 

wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en gemeenten om te sturen in 

de ruimtelijke ordening. 

 

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Nederland concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig 

Het ruimtelijk beleid is op rijksniveau vastgelegd in de Structuuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte. De doelstelling is dat Nederland een land moet blijven waarin het goed wonen 

en werken is. Dat kan volgens het kabinet alleen als Nederland zich economisch kan 

blijven meten met andere landen. De steden en dorpen moeten voldoende goede 

woningen hebben en net als de werkgebieden goed bereikbaar zijn. De mensen, 

gebouwen en goederen moeten veilig zijn tegen het water en de leefbaarheid in stad en 

land moet zijn gewaarborgd. 

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren en 

verdienen het vertrouwen dat op een goede manier te doen. Het rijk gaat zo min 

mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken 

van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor 

Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, 

energie en natuur. Ook waterveiligheid en milieukwaliteit horen daarbij, evenals de 

bescherming van Nederlands werelderfgoed. 

 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het rijk over aan de 

provincies en gemeenten. Dit geldt ook voor het budget voor provinciaal en regionaal 

verkeer en vervoer. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en 

voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van de mensen. Bij het 

beheren van natuur krijgen boeren en particulieren in het landelijk gebied een grotere 

rol. Bij gebiedsontwikkeling wordt volgens het kabinet de daadwerkelijke vraag van 

bewoners, bedrijven en organisaties leidend. Voor een zorgvuldig gebruik van de 

schaarse ruimte wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat 

betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling. Vervolgens 

kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden 

hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale 

inpassing en bereikbaarheid. Het rijk snoeit in procedures en brengt eenheid in het 

stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Met 

het Deltaprogramma hebben de gezamenlijke overheden een basis om te werken aan 

veiligheid tegen overstromingen, aan schoon water en aan beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling. 

 

Het rijk zorgt voor meer ruimte voor de overgang naar meer duurzame brandstoffen en 

wijst in samenwerking met de provincies voorkeursgebieden voor grootschalige 

windparken aan. Het rijk wil de beschikbare middelen niet versnipperen en investeert in 

gebieden waar de nationale economie  het meest bij gebaat is, in de stedelijke regio’s 

van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Om de bereikbaarheid te verbeteren zet het 

rijk in op investeren, innoveren en instandhouden. De ergste knelpunten in de 

bereikbaarheid worden met voorrang aangepakt. Om keuzes goed te onderbouwen, 

introduceert het rijk een bereikbaarheidsindicator die laat zien welke investeringen de 
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meeste toegevoegde waarde opleveren. Investeringen vinden dáár plaats waar het 

meeste rendement wordt bereikt voor het mobiliteitssysteem als geheel. Op het spoor 

kunnen reizigers vanaf 2020 spoorboekloos reizen tussen de belangrijkste 

bestemmingen. Op de weg wordt doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer zoveel 

mogelijk gescheiden. Het rijk lanceert een programma Beter Benutten om innovatief om 

te gaan met het benutten van infrastructuur. Per regio gaat een bestuurlijk trio aan de 

slag, bestaande uit bestuurders van het rijk, regio en regionaal bedrijfsleven 

 

Streekplan Gelderland 2005 

Het ruimtelijke beleid van de provincie is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005. 

Met de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van 

structuurvisie gekregen. 

 

Hoofddoel van het streekplan is het scheppen van ruimte voor de verschillende 

ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale 

regio’s te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten bundeling van verstedelijking 

aan/nabij infrastructuur en het organiseren in stedelijke netwerken. 

Het streekplan verdeelt Gelderland in drie gebieden: het rode raamwerk, het 

groenblauwe raamwerk en het multifunctionele gebied. Verstedelijking vindt vooral 

plaats in het rode raamwerk in de stedelijke netwerken. Het voornemen Randweg 

Twello ligt in het rode raamwerk in het stedelijke netwerk Apeldoorn-Zutphen-Deventer. 

In het provinciaal beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing 

gericht. Bij planuitwerking moet worden voldaan aan basiskwaliteitseisen van bodem, 

(waaronder archeologie), water, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Daarnaast 

moet rekening worden gehouden met cultuurhistorische identiteiten. 

 

In de Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijk functies (2006), deeluitwerking Regio 

Stedendriehoek, heeft de provincie na overleg met de regio en de gemeenten de nieuwe 

locaties voor wonen en werken vastgelegd. Voor Twello gaat het om uitbreiding van 

bedrijfsterrein Engelenburg (zuidwestzijde van Twello) en woningbouw aan de oostzijde 

van Twello (plangebied De Schaker). 

Het rijk heeft twintig karakteristieke gebieden in Nederland aangewezen als Nationaal 

Landschap. In de Streekplanuitwerking Nationale Landschappen (2007) heeft de 

provincie na overleg met gemeenten en waterschappen de grenzen van de zeven 

nationale landschappen in Gelderland vastgesteld. Voor het voornemen Randweg 

Twello is het Gelders Nationaal Landschap Veluwe van belang. Binnen de Nationale 

landschappen geldt ‘behoud door ontwikkeling’. In de streekplanuitwerking is geen 

nieuw ruimtelijk beleid voor de Nationale Landschappen opgenomen. Dat is vastgelegd 

in het streekplan 2005. 

 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek, Visie op het Bundelingsgebied 2030 (2007) 

De regio Stedendriehoek heeft in de Regionale Structuurvisie de gemeenschappelijke 

ambities vastgelegd voor het zogenoemde bundelingsgebied. Dit is het gebied rond 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied, dat is het 

grootste deel van de gemeente Voorst. De structuurvisie laat zien dat de gemeenten 

samen streven naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de stedendriehoek 

als geheel. De Regionale Structuurvisie heeft de formele status van een 

intergemeentelijk structuurplan. Dat betekent dat de Structuurvisie richtinggevend is 

voor het handelen van de gemeenten. 
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Uitgangspunt voor het ruimtelijke beleid in de visie is bundeling van de ruimtebehoeften 

voor wonen en werken binnen de grenzen van het bundelingsgebied van de 

Stedendriehoek. In de structuurvisie zijn de toekomstige uitbreidingen voor wonen en 

werken voor Twello aangegeven: uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein 

Engelenburg en nieuwbouw van woningen in plangebied De Schaker. 

Uitgangspunt voor infrastructuur is de capaciteit van de bestaande infrastructuur 

intensiever en efficiënter te benutten en het infrastructuurnetwerk te complementeren 

door aanleg van ontbrekende schakels in een samenhangend verkeersnetwerk. Voor 

Twello houdt dit in dat de regio er voor kiest om de verkeersdruk van de N344 in Twello 

te ontlasten door aanleg van een nieuwe zuidwestelijke rondweg rond Twello met 

aansluiting op de A1.  

 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (2005), v.w.b. ruimtelijke ordening 

De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst vormt het beleidskader voor het lokale ruimtelijke 

beleid van de gemeente Voorst. Op hoofdlijnen zet de visie in: 

 op het versterken van de Voorster identiteit; 

 het benutten van de potenties die Voorst karakteriseren en doen verschillen van de 

omliggende steden; 

 het komen tot een voor de bewoners herkenbare en gedragen ruimtelijke 

ontwikkeling; 

 het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van kern en platteland. 

Binnen de gemeente Voorst bestaat een kernenhiërarchie. Twello is de hoofdkern van 

de gemeente Voorst. In de Toekomstvisie staat de ruimtelijke koers voor Twello in 

hoofdlijnen. Deze koers zal voor deelgebieden in visies worden uitgewerkt. Twello is de 

vestigingsplaats voor enkele meer grootschalige ontwikkelingen op het gebied van 

wonen, werken en voorzieningen in de gemeente. De belangrijkste lokale 

(gemeentelijke) voorzieningen hebben en dienen een plek te krijgen in Twello. 

 

In de Toekomstvisie staat dat een nieuwe locatie voor woningbouw vooral wordt gezocht 

aan de zuid- en oostkant van het dorp. De gemeente heeft besloten dat de nieuwbouw 

de komende jaren vooral plaats zal vinden aan de oostzijde van Twello 

(bestemmingsplan De Schaker Twello 2010). In de Toekomstvisie staat dat het 

bestaande bedrijfsterrein aan de zuidwestzijde van Twello goed ontsloten en bereikbaar 

is. Uitbreiding van bestaand bedrijfsterrein heeft vanwege de goede ligging de voorkeur 

heeft boven nieuwe locaties. De gemeente heeft in de Visie Twello Zuidzuidwest 2010 

de mogelijkheden voor nieuw bedrijfsterrein in dit gebied in beeld gebracht. 

 

De gemeente heeft ruimtelijke en financiële inspanningen geleverd op het gebied van 

inbreiding en herstructurering. Een goed voorbeeld hiervan is de herontwikkeling van 

het voormalige Dumecoterrein in Twello. In de Toekomstvisie staat dat de gemeente 

inbreiding wil afwegen tegen uitbreiding. Inbreiding is geen optie als dat tot gevolg heeft 

dat het dorpse karakter daarmee teloor gaat. Dat vraagt aandacht voor de ruimtelijke 

kwaliteiten van de bestaande omgeving, maar ook voor de wijze van inbreiding. 

Hetzelfde geldt ook voor herstructurering of herinrichting van gebieden.  

In de Toekomstvisie staat dat de gemeente in Twello inzet op herinrichting (upgrading) 

of herontwikkeling van de bestaande bedrijfsterreinen Nijverheid en ’t Belt en van het 

centrum van Twello voor wonen, werken en voorzieningen. De gemeente heeft de 

stedenbouwkundige mogelijkheden nader aangeven in de Leidraad Spoorzone 2009 en 

Verkenning Dorpsplein Twello 2010. 
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In de Toekomstvisie staat de ambitie van de gemeente voor verkeer en vervoer. De 

gemeente zet in op het realiseren van ontbrekende verkeersschakels, zoals de 

omlegging van de N345 bij Voorst en de (westelijke) randweg bij Twello.  

 

In de Toekomstvisie staat aangegeven hoe de gemeente nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen wil realiseren. De gemeente wil dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

passen bij de ruimtelijke structuur en schaal van de kern en in het algemeen een dorpse 

schaal kennen. De draagkracht en het karakter van het landschap is maatgevend. 

Waarden vanuit cultuurhistorie, landschap, natuur en water zijn richtinggevend en 

woongebieden worden gekarakteriseerd door een gemengd en gevarieerd woonmilieu. 

De inrichting van de openbare ruimte is een belangrijke randvoorwaarde met een hoge 

inzet ten aanzien van beeldkwaliteit. De wegen worden verkeersveilig ingericht en met 

behoud van leefbaarheid en bereikbaarheid van kernen en voorzieningen. 

 

4.4 Beoordelingscriteria 

Voor het aspect ruimtelijke ordening zijn de milieueffecten onderzocht voor een tweetal 

beoordelingsthema’s. Het gaat om: 

 ligging ten opzichte van bestaande woon-, werk- en centrumfuncties in Twello; 

 ligging ten opzichte van nieuwe woon-, werk- en centrumfuncties in Twello. 

 

Beide aspecten worden beoordeeld op basis van: 

 Hoe zijn de beoogde alternatieven wat betreft bereikbaarheid en ontsluiting gelegen 

ten opzichte van bestaande woonwijken en grote werklocaties Nijverheid, ’t Belt, 

Engelenburg) en het centrum (winkels en voorzieningen) in Twello.  

 Hoe zijn de beoogde alternatieven gelegen ten opzichte van geplande nieuwe 

woonwijken (Achter ’t Holthuis, De Schaker), de werklocaties (uitbreiding Twello 

Zuidzuidwest, spoorzone) en het centrum van Twello.  

 Welk effect hebben de alternatieven op de huidige en beoogde nieuwe werk- en 

woonlocaties op de alternatieven?  

De methode van beoordelen is in beide gevallen kwalitatief. Er is gekeken naar de 

aansluiting van de woon-, werk en centrumfuncties op de wegenstructuur en/of 

geplande woon- en werklocaties en het effect op de bereikbaarheid en ontsluiting. 
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Tabel 4.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Ligging ten opzichte van bestaande woon-, 

werk- en centrumfuncties in Twello 

 

++ Aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid en 

ontsluiting  

+ Verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting 

0 Geen effect 

- Verslechtering van de bereikbaarheid en 

ontsluiting 

-- Aanzienlijke verslechtering van de bereikbaarheid 

en ontsluiting  

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Ligging ten opzichte van nieuwe woon-, 

werk- en centrumfuncties in Twello 

 

++ Aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid en 

ontsluiting  

+ Verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting 

0 Geen effect 

- Verslechtering van de bereikbaarheid en 

ontsluiting 

-- Aanzienlijke verslechtering van de bereikbaarheid 

en ontsluiting  

 

4.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Ligging ten opzichte van bestaande woon-, werk- en centrumfuncties 

Twello is de hoofdkern van de gemeente Voorst en heeft een centrumfunctie voor de 

overige dorpen in de gemeente Voorst en directe omgeving. De woongebieden in Twello 

liggen (grotendeels) ten oosten van het voornemen Randweg Twello.  

De belangrijkste lokale (gemeentelijke) voorzieningen zijn gevestigd in Twello. Twello 

vervult een centrumfunctie voor de gemeente Voorst en directe omgeving. Veel 

maatschappelijke voorzieningen en de meeste winkels zijn gevestigd in Twello, vooral in 

het centrum. Het winkelcentrum met horeca en (geplande) publieksfuncties aan de 

centrumring (station, gemeentehuis, medisch centrum, maatschappelijke voorzieningen) 

vormen het ‘hart’ en de motor van de centrumfunctie van de gemeente. 

De huidige randweg Twello is gerealiseerd van de H.W. Iordensweg tot bedrijfsterrein 

Engelenburg-Noord. De grote sportvoorzieningen liggen verspreid over het dorp. 

Sportpark Zuiderlaan en Voorwaarts liggen dichtbij de Zuiderlaan (reeds aangelegde 

deel van de randweg). Zwembad De Schaeck ligt aan de oostkant. De grote 

werklocaties liggen aan de westzijde en zuidwestzijde van Twello.  

In afbeelding 4.1 zijn de bestaande woon-, werk- en centrumfuncties weergegeven. De 

kaart is tevens opgenomen in Bijlage 4. 
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Afbeelding 4.1 Bestaande woon- en werklocaties 

 

Ligging ten opzichte van nieuwe woon-, werk- en centrumfuncties 

Twello is de vestigingsplaats voor enkele meer grootschalige ontwikkelingen op het 

gebied van wonen, werken en voorzieningen in de gemeente. De planning is de 

komende 10 jaar 300 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad in Twello. De 

nieuwbouw zal vooral plaatsvinden aan de oostzijde van Twello en in mindere mate op 

centrumlocaties.  

De gemeente zet in op herontwikkeling van het centrum van Twello voor wonen, werken 

en voorzieningen en op herinrichting (upgrading) of herontwikkeling van de bestaande 

bedrijfsterreinen Nijverheid en ’t Belt (westzijde Twello). De uitbreiding van 

bedrijfsterrein (5 tot 7,5 hectare) is gepland bij het bestaande bedrijfsterreinen aan de 

zuidwestzijde van Twello vanwege de goede ligging en bereikbaarheid.  

 

In afbeelding 4.2 zijn de nieuwe woon-, werk- en centrumfuncties weergegeven. De 

kaart is tevens opgenomen in Bijlage 5. Op afbeelding 4.3 zijn de 

herontwikkelingslocaties weergegeven. Deze kaart is tevens opgenomen in Bijlage 6. 
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Afbeelding 4.2 Nieuwe woon- en werklocaties 

 
Afbeelding 4.3 Herontwikkelingslocaties 
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4.6 Effectbeschrijving 

4.6.1 Ligging ten opzichte van bestaande woon-, werk- en centrumfuncties 

Beperking van de verkeersfunctie van de Molenstraat (alternatief A) heeft tot gevolg dat 

het verkeer op een aantal woonstraten in de omgeving en op wegen van en naar het 

centrum toeneemt. Dit betekent een verslechtering van de bereikbaarheid en ontsluiting 

van (het westelijk deel van) Twello. Alternatief B (opwaardering van de Molenstraat) 

heeft een positief effect op de bereikbaarheid en ontsluiting van bestaande woon- en 

werkgebieden. Alternatief C (transformatie van bedrijfsterreinen) heeft weinig invloed op 

de omvang van de verkeersstromen. Wel is bij alternatief C sprake van minder 

vrachtverkeer, maar dit komt tot uiting bij de aspecten verkeer en geluid.  

De alternatieven met nieuwe infrastructuur ‘halve’ (D) en ‘volledige’ randweg (E) leiden 

tot een halvering van het verkeer op de Molenstaat. Beide alternatieven betekenen een 

aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting van het westelijk deel van 

Twello. 

 

4.6.2 Ligging ten opzichte van nieuwe woon-, werk- en centrumfuncties 

Beperking van de verkeersfunctie (alternatief A) betekent een verslechtering van de 

bereikbaarheid voor uitbreiding van nieuwe werklocaties en upgrading van bestaande 

werklocaties aan de westzijde van Twello. De opwaardering van de Molenstraat 

(alternatief B) heeft een positief effect op de bereikbaarheid voor upgrading van 

bestaande werklocaties. Transformatie van bedrijfsterreinen naar wonen en werken 

(alternatief C) heeft weinig invloed op de omvang van het verkeer, het effect van de 

afname van het vrachtverkeer komt tot uiting bij de aspecten verkeer en geluid. 

Alternatief ‘halve’ randweg (D) is gunstig gelegen voor uitbreiding/upgrading van 

werklocaties aan de westzijde van Twello en heeft geen effect op de geplande 

woningbouw aan de oostzijde van Twello. Een ‘volledige’ randweg (alternatief E) ligt 

gunstig voor nieuwe werklocaties en leidt ook tot een kleine afname van verkeer op de 

drukke H.W. Iordensweg aan de oostzijde van Twello. 

 

4.7 Samenvattende effectbeoordeling ruimtelijke ordening 

Tabel 4.2 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Ligging t.o.v. 

bestaande woon-

/werk- en 

centrumfuncties 

- + 0 ++ ++ 

Ligging t.o.v. 

nieuwe woon-

/werk- en 

centrumfuncties 

- + 0 + ++ 

Effectbeoordeling 

Ruimtelijke 

ordening 
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Binnen dit thema is beoordeeld of de alternatieven een positief effect hebben op de 

bereikbaarheid en ontsluiting van de woon-, werk- en centrumfuncties in Twello, in het 

bijzonder het westelijk deel, i.c. de Molenstraat.  

 

De alternatieven ‘halve’ (D) en ‘volledige’ randweg (E) voldoen het meest aan de 

genoemde doelstelling. Beide alternatieven hebben een positief effect en leiden tot een 

grove halvering van de huidige verkeersintensiteit op de Molenstaat en nieuwe 

infrastructuur buitenom waarmee de bereikbaarheid van de voornaamste functies in het 

westelijke deel wordt verbeterd. 

De halve en volledige randweg is bovendien gunstig gelegen voor uitbreiding en 

upgrading van werklocaties aan de westzijde van Twello en leidt daarmee tot een 

verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting van de westelijk gelegen woon- en 

werkfuncties en de centrumfuncties.  

Alternatief A leidt tot een beperking voor de bereikbaarheid vanwege de 

éénrichtingssituatie. 

Alternatief B leidt tot een lichte verbetering omdat de functie van de Molenstraat beter 

geschikt wordt gemaakt voor het afwikkelen van (vracht)verkeer. 
Voor alternatief C geldt dat de intensiteit niet verandert en deze wordt daarom neutraal 
beoordeeld. 
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5 ECONOMIE 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

economie beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

5.2 Vooraf 

Het accent voor wat betreft economie wordt gelegd op de gebieden met een belangrijke 

economische functie. Dit zijn de gebieden waar de meeste bedrijven zijn gevestigd, 

waar het meest wordt geproduceerd in omzet en inkomen en waar de meeste banen 

zijn. In Twello zijn de economische centra: 

 de bedrijfsterreinen Nijverheid, ’t Belt en Engelenburg; 

 het winkelcentrum van Twello met voorzieningen (Twello Centrum). 

Deze gebieden hebben een centrumfunctie voor de gemeente Voorst en zijn regionaal 

van betekenis. Overigens is niet alle bedrijvigheid hier gevestigd. De economische 

structuur is in de haarvaten van de kern Twello geslopen. Er zijn tot in de woonwijken, in 

het agrarisch gebied en op de landgoederen in de ecologische hoofdstructuur, 

economische ontwikkelingen.  

 

Een randvoorwaarde voor het functioneren van economische centra is dat er voldoende 

klanten (bereikbaar) zijn om te kunnen bestaan. Bedrijven, winkels, instellingen, etc. zijn 

afhankelijk van de bestedingen van consumenten, klanten, leveranciers, afnemers en 

andere bezoekers en moeten voldoende te bieden hebben (prijs, assortiment, service, 

etc.). Eén van de voorwaarden voor het economisch functioneren is de fysieke 

bereikbaarheid. De verkeersinfrastructuur voor de bedrijfsterreinen en Twello Centrum 

moet in orde zijn en blijven. De gebieden moeten direct en via hoofdwegen worden 

ontsloten, zodat het (bestemmings)verkeer er gebruik van maakt. Voor Twello Centrum 

geldt dat de oversteekbaarheid van de wegen van de centrumring en de 

verkeersveiligheid op deze wegen bepalend zijn voor de goede bereikbaarheid van het 

winkelhart van Twello.  

 

In de effectbeoordeling wordt ook de Molenstraat meegenomen om de effecten van de 

alternatieven in beeld te brengen op de huidige verkeersintensiteit met een aandeel 

vrachtverkeer en op de belevingswaarde van de consument op het gebied van veiligheid 

en winkelen. 

 

5.3 Relevant beleid 

5.3.1 Beleidskader 

Provinciaal Economisch beleidsplan 

Het Provinciaal Economisch Beleidsplan richt zich met name op de drie speerpunten 

van beleid in de Provincie Gelderland. Deze drie speerpunten, Health, Food en 

Technology, zijn verbonden aan de drie universiteiten in de provincies Overijssel en 

Gelderland. Er wordt steeds meer gesproken over Landsdeel Oost. Deze drie 
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speerpunten van beleid hebben een sterk innovatiegehalte. De Regio Stedendriehoek 

richt zich vooral op valorisatie van deze beleidsspeerpunten. 

 

Provinciale Structuurvisie Bedrijventerreinen 2010 en Economisch Programmerings- en 

Ontwikkelingsplan 

De Provincie voert de regie op de planning van bedrijventerreinen. De regio’s moeten 

gezamenlijk een planning van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen opstellen. Bij 

deze planning moet eerst gekeken worden naar een meer optimaler gebruik van 

bestaande bedrijventerreinen. Door de toepassing van de SER ladder kunnen bedrijven 

vaker op de bestaande locaties blijven en is er minder nieuw bedrijfsterrein nodig. De 

gemeenten in Gelderland moeten hun bestaande bedrijventerreinen revitaliseren, 

herstructureren of transformeren. Het doel is om de bestaande ruimte beter te gebruiken 

en de verpaupering op bestaande bedrijventerreinen tegen te gaan. De Regio 

Stedendriehoek had al voor de totstandkoming van de Structuurvisie Bedrijventerrein 

een eigen plan gemaakt om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de 

herstructurering af te stemmen. Het Regionaal Programma Bedrijventerreinen voor de 

regio Stedendriehoek is in concept gereed. De gemeente Voorst heeft de mogelijkheid 

voor de opvang van haar lokale bedrijven en de uitplaatsing van bedrijven door 

herstructurering een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Engelenburg te 

realiseren bij de kern Twello. Tevens is een planning gemaakt om de bestaande 

bedrijventerreinen ’t Belt en Nijverheid in Twello gefaseerd te herstructureren en in de 

overige kernen bestaande bedrijven te saneren en te transformeren naar wonen en op 

specifieke plekken naar nieuwe bedrijvenlocaties.  

 

Economische visie Stedendriehoek (2008) 

In de Economische Visie Stedendriehoek is beleid bepaald om de innovatie en het 

vestigingsklimaat in de regio Stedendriehoek met daarin de kern Twello positief te 

ontwikkelen. De doelstelling van deze visie is om naast innovatie te werken aan een 

vraaggestuurde arbeidsmarkt en een goed vestigingsklimaat. Uit onderzoek door de 

provincie Gelderland in het kader van de planning van nieuw bedrijfsterrein in de Regio 

Stedendriehoek blijkt dat de dynamiek van het bedrijfsleven in de gemeente Voorst 

relatief gezien groot is. 

 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek, Visie op het Bundelingsgebied 2030 (2007) 

Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in de Regionale Structuurvisie is bundeling van 

de ruimtebehoeften voor wonen en werken binnen de grenzen van het 

bundelingsgebied van de Stedendriehoek. In de visie is de toekomstige uitbreiding voor 

werken in Twello aangegeven: uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein 

Engelenburg. 

 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (2005), v.w.b. economie 

Twello is de hoofdkern van de gemeente Voorst. In de Toekomstvisie staat de 

ruimtelijke koers voor Twello in hoofdlijnen. Deze koers zal voor deelgebieden in visies 

worden uitgewerkt. Twello is de vestigingsplaats voor enkele meer grootschalige 

ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en voorzieningen in de gemeente. De 

belangrijkste lokale (gemeentelijke) voorzieningen hebben en dienen een plek te krijgen 

in Twello. In de Toekomstvisie staat dat het bestaande bedrijfsterrein aan de 

zuidwestzijde van Twello goed ontsloten en bereikbaar is. Uitbreiding van bestaand 

bedrijfsterrein heeft vanwege de goede ligging de voorkeur boven nieuwe locaties.  
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In de Toekomstvisie staat dat de gemeente in Twello inzet op herinrichting (upgrading) 

of herontwikkeling van de bestaande bedrijfsterreinen Nijverheid en ’t Belt en van het 

centrum van Twello voor wonen, werken en voorzieningen. De gemeente heeft 

stedenbouwkundige mogelijkheden aangegeven in de Leidraad Spoorzone 2009, de 

Gebiedsvisie Twello Zuidzuidwest 2008,  de Verkenning Dorpsplein Twello 2010 en 

Beleidsvisie bedrijfsterreinen Nijverheid, ’t Belt en Engelenburg in Twello (2011). 

 

5.4 Beoordelingscriteria 

Voor het milieuaspect ‘Economie’ zijn de milieueffecten onderzocht aan de hand van 

een drietal beoordelingscriteria. Het gaat om: 

 

 Ontsluiting bedrijventerreinen in Twello;  

 economische structuur Twello Centrum; 

 economische belevingswaarde Twello centrum / Molenstraat. 

 

Ontsluiting bedrijventerreinen in Twello 

De verkeerskundige ontsluiting van een bedrijfsterrein voor verkeer, inclusief het 

vrachtverkeer, dient via hoofdwegen te gaan en niet via een woonbuurt. Voor alle 

verkeer dient er voorts een optimale en directe ontsluiting te zijn vanaf het gemeentelijke 

wegennet op het regionale en eventuele nationale wegennet. Er is gekeken naar de 

afstand van de bedrijventerreinen tot het regionale wegennet en het effect op de 

verkeersveilige bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Dit criterium is kwalitatief 

beoordeeld. 

 

Economische structuur Twello Centrum 

De oversteekbaarheid van de wegen van de centrumring en de verkeersveiligheid op 

deze wegen zijn bepalend voor de goede bereikbaarheid van het winkelhart van Twello. 

Een goede bereikbaarheid van het centrum van Twello is de economische 

randvoorwaarde voor een economisch bruisend centrum. Gevoelens van onveiligheid 

en een slechte oversteekbaarheid van de centrumring leiden tot een ongewenst 

verblijfsklimaat en daarmee tot een lagere koopkrachtbinding. Dit criterium is kwalitatief 

beoordeeld 

 

Economische belevingswaarde Twello centrum / Molenstraat 

De gemeente Voorst vindt het behouden en versterken van ‘dorpse’ levendigheid en de 

economische belevingswaarde in het centrum, en zo ook in de Molenstraat, van belang 

en heeft hierin veel geïnvesteerd.  

Uitgangspunt is om Twello bereikbaar te houden voor herkomst- en 

bestemmingsverkeer en het aantal bezoekers en klanten voor het centrum en in de 

Molenstraat ten minste op peil te houden, mede in verband met verdergaande 

economische schaalvergroting. Deze levendigheid, belevingswaarde, dient op een 

evenwichtige manier in stand te worden gehouden/gebracht. Evenwicht waarbij er, in 

mobiliteitstermen gezegd, een gezonde verdeling is tussen intern en extern verkeer, en 

zo min mogelijk doorgaand verkeer in/door het centrum en Twello. Hoewel op straat 

geen zichtbaar onderscheid is tussen dit type verkeer wordt binnen dit criterium de 

filosofie gehanteerd waarbij er geen hinder en (over)last bestaat als gevolg van 

doorgaand verkeer. En dat het externe verkeer (herkomst óf bestemming buiten Twello), 

maar ook het interne verkeer (herkomst én bestemming in Twello) wél toegang tot, maar 

géén doorgang heeft ten opzichte van het centrum / Molenstraat. Met deze gedachte 
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ontstaat er een gematigde verkeersintensiteit op de wegen in Twello (en in het bijzonder 

op de Molenstraat) die past bij de beoogde schaal en bedrijvigheid in een dorp als 

Twello. 

 

Tabel 5.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Ontsluiting bedrijventerreinen in Twello 

++ Aanzienlijke verbetering van de ontsluiting  

+ Verbetering van de ontsluiting. 

0 Geen effect op de ontsluiting  

- Verslechtering van de ontsluiting. 

-- Aanzienlijke verslechtering van de ontsluiting 

 

Economische structuur Twello Centrum 

++ Aanzienlijke verbetering. 

+ Verbetering van de economische structuur in het 

centrum 

0 Geen effect op de economische structuur in het 

centrum 

- Verslechtering van de economische structuur in het 

centrum 

-- Aanzienlijke verslechtering  

 

Economische belevingswaarden centrum / 

Molenstraat 

 

++ Intern : extern : doorgnd vk = 35% : 65% : 00%  

+ Intern : extern : doorgnd vk = 45% : 55% : 05%   

0 Intern : extern : doorgnd vk = 55% : 35% : 10% 

- Intern : extern : doorgnd vk = 60% : 25% : 15% 

-- Intern : extern : doorgnd vk = 65% : 15% : 20% 

 

 

5.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

5.5.1 Huidige situatie 

Ontsluiting bedrijventerreinen in de kern Twello 

De bedrijfsterreinen Nijverheid en ’t Belt zijn vanuit het noorden direct ontsloten vanaf de 

provinciale weg N344. Van en naar het zuiden, met name verkeer richting de rijksweg 

A1, zijn deze bedrijfsterreinen niet via hoofdwegen ontsloten. Dit verkeer rijdt door de 

Molenstraat. Het bedrijfsterrein Engelenburg is vanaf de oost- en zuidzijde via de 

Zuiderlaan en vanaf de westzijde via de Tienmorgen goed ontsloten. Verkeer afkomstig 

uit het noordwesten, vanuit Apeldoorn, is aangewezen op de Molenstraat. Deze 

woonstraat met buurtwinkels wordt hierdoor ernstig belast. 

 

Economische structuur Twello Centrum 

Twello vervult een centrumfunctie voor de gemeente Voorst en directe omgeving. Veel 

maatschappelijke voorzieningen en de meeste winkels zijn gevestigd in Twello, vooral in 

het centrum. Het winkelcentrum met de horeca en de (geplande) publieksfuncties aan 

de centrumring (station, gemeentehuis, medisch centrum, onderwijs) vormen het ‘hart’ 

en de motor van de centrumfunctie van de gemeente. Ondanks de centrale ligging 

tussen drie steden wordt Twello Centrum ten opzichte van vergelijkbare kernen zeer 

hoog gewaardeerd door de bezoekers, zowel uit Twello als daarbuiten (MKB Reva 

2007). 
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Economische belevingswaarde centrum / Molenstraat 

De economische positie van Voorst heeft zich gunstig ontwikkeld. De werkgelegenheid 

in de gemeente is groter dan de beroepsbevolking en de bijdrage aan het bruto 

regionaal product is hoog. De werkgelegenheid is gestegen, de werkloosheid is laag en 

het gemiddelde inkomen is gestegen tot ruim boven het landelijke gemiddelde. Het 

bestaande bedrijfsleven is zeer divers samengesteld. In de kern Twello is ondanks de 

economische crisis, vrijwel alleen sprake van frictie leegstand. De huidige 

belevingswaarde speelt daarin een belangrijke rol waarmee de economische positie van 

het centrum en in de Molenstraat kan worden behouden.  

 

In afbeelding 5.1 zijn de bedrijventerreinen in de kern Twello, Twello Centrum en de 

Molenstraat weergegeven. De kaart is tevens opgenomen in Bijlage 7. 

 

 
Afbeelding 5.1 Bedrijventerreinen kern Twello, Twello Centrum en de Molenstraat. 

5.5.2 Autonome ontwikkeling 

Ontsluiting bedrijventerreinen in de kern Twello 

De gemeente Voorst is een aantrekkelijke gemeente om te vestigen. De gemeente komt 

uit onderzoek sterk naar voren als creatieve gemeente (Atlas van kennis en innovatie 

van het CPB voor de leefomgeving). Deze kernkwaliteit wordt versterkt door een goede 

bereikbaarheid (auto en openbaar vervoer) en de woonomgeving te midden van de 

landgoederen, het landschap, de cultuurhistorische kwaliteiten, de vele monumenten en 

de goede voorzieningen. Ondanks het gemeentelijk beleid om de grotere 

ruimtevragende bedrijven door te verwijzen naar het regionale bedrijventerrein, vestigen 

zich grotere bedrijven in Twello in bestaande panden.  

De uitbreiding van bedrijfsterrein (5 hectare netto uitgeefbaar) is gepland bij het 

bestaande bedrijfsterrein Engelenburg aan de zuidwestzijde van Twello. Uitbreiding van 
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bestaand bedrijfsterrein heeft vanwege de goede ligging de voorkeur boven nieuwe 

locaties. De gemeente zet tevens in op de herinrichting (upgrading) van de bestaande 

bedrijfsterreinen Nijverheid en ’t Belt.  

 

Het bedrijfsleven in de kern Twello, de bedrijfsrelaties, de consumenten, de inwoners en 

de passanten veroorzaken een autonome mobiliteitsgroei van verkeer van en naar de 

bedrijfsterreinen. Dit betekent dat onder meer de verkeersdruk op de Molenstraat verder 

zal toenemen. Het vestigingsklimaat en het functioneren van de bestaande 

bedrijfsterreinen komt door de slechtere bereikbaarheid onder druk te staan. 

 

Economische structuur Twello Centrum 

De belangrijkste lokale (gemeentelijke) voorzieningen hebben en dienen een plek te 

krijgen in Twello. Het beleid van de gemeente is inzetten op herinrichting van het 

centrum van Twello voor wonen, werken en voorzieningen. 

In de nabije toekomst kunnen door de verwachte autonome mobiliteitsgroei problemen 

ontstaan op de wegen van de centrumring. Gevoelens van onveiligheid en een slechte 

oversteekbaarheid van de centrumring kunnen leiden tot een lagere koopkrachtbinding 

en een lagere omzet in de winkels. Door afnemende bereikbaarheid kan het 

bestaansrecht van het winkelcentrum op termijn worden ondermijnd. 

 

Economische belevingswaarde centrum / Molenstraat 

Het evenwicht tussen de verschillende verkeerssoorten groeit scheef, het doorgaande 

verkeer neemt toe. De dreigende onbalans leidt tot een toenemende druk op de 

economische belevingswaarde van het centrum en in de Molenstraat. 

 

5.6 Effectbeschrijving 

5.6.1 Ontsluiting bedrijventerreinen in de kern Twello 

Met invoering van éénrichtingsverkeer op de Molenstraat (alternatief A) dient in ieder 

geval de helft van het doorgaande (vracht)verkeer gebruik te maken van andere 

(hoofd)routes zoals de H.W. Iordensweg. De verbinding en ontsluiting van de 

bedrijventerreinen via de Molenstraat en met het hoofdwegennet wordt selectiever. De 

effecten veroorzaken in totaliteit een verslechtering van de ontsluiting van de 

bedrijventerreinen in de kern Twello. 

 

De opwaardering van de verkeersfunctie in de Molenstraat (alternatief B) betekent dat 

de bereikbaarheid via de Molenstraat wordt verbeterd. De Molenstraat wordt 

opgewaardeerd waarbij deze route als verkeersfunctie meer geschikt wordt voor het 

afwikkelen van het (vracht)verkeer van en naar de bedrijventerreinen ’t Belt, Nijverheid 

en Engelenburg. De effecten hiervan op het vlak van geluid en leefbaarheid komen bij 

het aspect geluid aan de orde.  

 

Transformatie van de bestaande bedrijventerreinen en het uitbreiden van Engelenburg 

buiten Twello (alternatief C) leidt tot een verminderde noodzaak om bedrijventerreinen 

goed te ontsluiten. Dit alternatief speelt juist in op het minder noodzakelijk maken van de 

ontsluiting en bereikbaarheid van werklocaties. 
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Bij de alternatieven D en E vormen de nieuwe wegen de ontsluiting van de 

bedrijventerreinen. Vooral het zware vrachtverkeer hoeft niet langer meer gebruik te 

maken van wegen met meer de allure van een woonbuurtstraat of buurtwinkelgebied. 

Met een halve of volledige randweg ontstaat er een redelijke respectievelijk goede 

verbinding met het hoofdwegennet. De nieuwe ontsluiting heeft nauwelijks effect op de 

verkeersintensiteit op de centrumring en de H.W. Iordensweg, maar wel op de 

kernproblematiek qua intensiteiten op de Molenstraat, deze daalt namelijk fors. De 

effecten veroorzaken in totaliteit een aanzienlijke verbetering van de directe ontsluiting 

van de bedrijventerreinen in de kern Twello. 

 

5.6.2 Economische structuur Twello Centrum 

In alternatief A neemt de verkeersintensiteit op de centrumring toe. Door deze toename 

verslechtert de oversteekbaarheid van de H.W. Iordensweg en de centrumring en neemt 

de verkeersveiligheid op de centrumring af. Deze negatieve effecten worden nog 

versterkt door een toename van het doorgaande vrachtverkeer dat ontstaat door het 

éénrichtingsverkeer op de Molenstraat. Deze ontwikkelingen veroorzaken in totaliteit 

een verslechtering van de economische structuur in het centrum van Twello. 

 

Voor alternatief B, C en D treden geen noemenswaardige effecten op de economische 

structuur in het centrum van Twello, omdat de verkeersintensiteit op de H.W. 

Iordensweg en de centrumringwegen onveranderd blijven. 

 

Voor alternatief E is er voor wat betreft het criterium ‘economische structuur centrum’ 

wel een significant effect. De verkeersintensiteit en het doorgaande (vracht)verkeer naar 

de bedrijventerreinen op de H.W. Iordensweg in de centrumring nemen af. Deze 

ontwikkelingen veroorzaken een verbetering van de economische structuur in het 

centrum van Twello. 

 

5.6.3 Economische belevingswaarde centrum / Molenstraat 

Voor de alternatieven D en E vindt er een verschuiving plaats van het aandeel 

doorgaand verkeer Molenstraat naar de beoogde halve c.q volledige randweg (D en E). 

Dat is een positief effect en sluit aan bij de filosofie met betrekking tot evenwicht in de 

verkeerssoorten intern, extern en doorgaand verkeer. Ook het externe verkeer zal deels 

verschuiven naar de randwegalternatieven. Voor de alternatieven B en C treedt er geen 

noemenswaardige wijziging op als het gaat om het evenwicht in verkeerssoorten. Bij 

alternatief A vermindert de belevingswaarde van het centrum door verschuiving van 

verkeer van de Molenstraat naar wegen om het centrum. 
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5.7 Samenvattende effectbeoordeling economie 

Tabel 5.2 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Ontsluiting 

bedrijventerreinen 

in de kern Twello 

- + 0 + + + 

Economische 

structuur Twello 

Centrum 

- 0 0 0 + 

Economische 

belevingswaarde 

centrum/ 

Molenstraat 

- 0 0 + + 

Effectbeoordeling 

Economie 

 

     

 
De alternatieven D en E scoren voor wat betreft economische perspectief positief. Op 
bijna alle criteria binnen dit thema scoren ze positief. De nieuwe structuur leidt tot een 
betere en directere ontsluiting van de bestaande en beoogde bedrijventerreinen en op 
de hoofdwegenstructuur. De economische belevingswaarde blijft intact en op het 
gewenste niveau. In alternatief C verandert er niets. Alternatief B heeft een positief 
effect op ontsluiting van de bedrijventerreinen, wat essentieel is in relatie tot de 
verkeersproblematiek in de Molenstraat. Alternatief A scoort op alle aspecten negatief, 
de éénrichtingssituatie leidt tot een selectieve bereikbaarheid, leidt tot een mindere 
economische structuur en belevingswaarde van het centrum en in het bijzonder de 
Molenstraat. 
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6 RECREATIEVE ROUTES EN GEBIEDEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

recreatieve routes en gebieden beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het 

beleidskader, de beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en 

autonome ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de 

effectbeoordeling beschreven. 

 

6.2 Vooraf 

De gemeente Voorst heeft een recreatieve functie binnen de regio. Het gevarieerde 

landschap met de afwisseling tussen hoog en laag, nat en droog en de aanwezigheid 

van cultuurhistorische elementen en gebouwen, is een belangrijke recreatieve kwaliteit. 

Het gebied beschikt over een fiets- en wandelnetwerk met utilitaire en recreatieve 

voorzieningen, dat bijdraagt aan de bereikbaarheid en ontsluiting van de voorzieningen, 

kernen en het buitengebied. 

Recreatie heeft in de gemeente Voorst vooral het karakter van plattelands- en 

landschapsrecreatie: kleinschalig en individueel. Voor het buitengebied en de kernen is 

recreatie een steeds belangrijkere economische motor. 

 

Verscheidene routes voor fietser en wandelaar aan de westkant van Twello lopen door 

het studiegebied en zijn voor dit milieueffectrapport van belang. Deze routes staan in 

verbinding met routes in het omliggende gebied. Dit geldt ook voor een ruiterpad. 

Daarnaast geldt landgoed Het Hartelaar als uitloopgebied voor ondermeer de 

aangrenzende woonwijk en Twello. 

De effecten van nieuwe infrastructuur of aanpassingen van de bestaande wegen op 

deze routes en recreatiegebieden worden in beeld gebracht aan de hand van de criteria 

verstoring recreatieve routes en doorsnijding recreatiegebieden. 

 

6.3 Relevant beleid 

6.3.1 Beleidskader 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek, Visie op het bundelingsgebied 2030 (2007) 

De regio Stedendriehoek heeft in de Regionale Structuurvisie de gemeenschappelijke 

ambities vastgelegd voor het zogenoemde bundelingsgebied. Dit is het gebied rond 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied, dat is het 

grootste deel van de gemeente Voorst. De structuurvisie laat zien dat de gemeenten 

samen streven naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de stedendriehoek 

als geheel.  

 

De Stedendriehoek zet in op het versterken van de recreatieve kwaliteiten van het 

middengebied in de Stedendriehoek, waarbij de bijzondere landschappelijke en 

waterrijke kwaliteiten van het gebied grote mogelijkheden bieden voor gevarieerde 

recreatieve activiteiten.  

De buitenplaatsen en landgoederen geven een belangrijke cultuurhistorische betekenis 

aan het gebied. Het middengebied is in toenemende mate belangrijk als recreatief 

uitloopgebied voor bewoners en recreanten van elders. 
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In de visie kiest de Stedendriehoek voor een betere toegankelijkheid van het landelijk 

gebied door aanleg van een recreatief netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden, met 

name in het middengebied. 

 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (2005), v.w.b. recreatie 

De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst vormt het lokale ruimtelijke beleidskader voor de 

gemeente Voorst. Voor de recreatie wordt ingezet op groene en recreatieve 

ontwikkelingen, die sterk gekoppeld zijn aan de landgoederenzone.  

De ambities voor wandel-, fiets- en ruiterpaden richten zich op ontwikkeling van een 

samenhangend netwerk voor fietser, wandelaar en ruiter. 

Prioriteit daarbij heeft de aanleg van noord-zuidverbindingen die het zuidelijke en 

noordelijke deel aan de westkant van het Groene Carre met elkaar verbinden.  

 

Beleidsnota Recreatie en Toerisme gemeente Voorst (2004) 

De beleidsnota Recreatie en Toerisme gemeente Voorst omvat het lokale kader voor 

bevordering van recreatie en toerisme. Centraal hierin staat de ambitie om de gemeente 

Voorst neer te zetten als het groene hart van de Stedendriehoek met als belangrijke 

kenmerken kleinschaligheid en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.  

De visie in deze nota voor wandel-, fiets- en ruiterpaden sluit aan op die uit de 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. 

 

6.4 Beoordelingscriteria 

Voor het aspect ‘recreatieve routes’ zijn de milieueffecten onderzocht op een tweetal 

beoordelingscriteria. Het gaat om: 

 verstoring recreatieve routes; 

 doorsnijding recreatiegebieden. 

 

Verstoring recreatieve routes 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin zij een recreatieve functie in het 

gebied verstoren. De alternatieven worden beoordeeld op de mate (aantallen) waarin 

een route voor fietser, wandelaar en ruiter wordt gekruist.Er is sprake van verstoring bij 

een toename van de verkeerintensiteit en kruising van een recreatieve route. 

De methode van beoordeling is kwantitatief. 

 

Doorsnijding recreatiegebieden 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin zij een recreatiegebied 

doorsnijden. De alternatieven worden beoordeeld op de mate van doorsnijding van het 

recreatiegebied.  

De methode van beoordelen is kwalitatief. 
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Tabel 6.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Verstoring recreatieve routes 

++ Wegnemen verstoring op drie of meer recreatieve routes 

+ Wegnemen verstoring op één of twee recreatieve routes 

0 Geen effect op recreatieve routes 

- Verstoren van één of twee recreatieve routes 

-- Verstoren van drie of meer recreatieve routes 

 

Doorsnijding 

recreatiegebieden 

++ Opheffen doorsnijding recreatiegebied. 

+ Verminderen doorsnijding recreatiegebied 

0 Geen effect op huidige situatie recreatiegebied 

- In beperkte mate of ondergeschikte afstand  doorsnijding 

recreatiegebied 

-- In grote mate of over grote afstand doorsnijding 

recreatiegebied 

 

6.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

6.5.1 Huidige situatie 

Recreatieve routes  

De kansrijke alternatieven liggen alle aan de westkant van het studiegebied en Twello. 

Door dit gebied loopt een aantal relevante routes voor fietser, wandelaar of ruiter. Voor 

zover relevant voor het milieurapport zijn deze routes hieronder gedeeltelijk beschreven 

en weergegeven op afbeelding 6.1. 

1. Fietsroute landgoederenroute Voorst (noordelijke route). 

Deze route loopt in Twello voor een deel over de Molenstraat, Oude Rijksstraatweg 

(westelijk deel), Molendwarsstraat en Hartelaar. 

2. Fietsroute ‘Kijk op Kunst’, route Noord. 

Deze route loopt in Twello over het westelijke deel van de Oude Rijksstraatweg. 

3. Fietsroute ‘Kijk op Kunst’- route Zuid 2. 

Deze route loopt in Twello via het fietspad aan de noordzijde van bedrijventerrein 

Engelenburg, kruist de Westerlaan, langs het retentiegebied, vervolgens via de 

Kerklaan en gaat over in de Duistervoordseweg. 

4. Fietsknooppuntroute 74. 

Twello is opgenomen in het Fietsknooppuntensysteem. Route 74 loopt door het 

studiegebied en wel via de Molenstraat en het westelijk deel van de Oude 

Rijksstraatweg. 

5. Fietsroute ‘Teuge in Vogelvlucht’. 

Deze route loopt langs de provinciale N344 / Rijksstraatweg. 

6. Fietsroute ‘Nijenbeekroute’ (ANWB Fietsgids ‘Veluwe-Noord’). 

Deze fietsroute loopt in Twello via de Oude Wezeveldseweg, westelijke deel Oude 

Rijksstraatweg, Molenstraat (knooppunt 74) en Duistervoordseweg. 

7. Wandelroute Deventer – Twello, uit Wandelingen langs de IJssel. 

Deze route loopt in Twello langs beek Hondsgrift en voor een deel over het 

Hartelaar. 

8. Ruiterroute. 

In het kader van de ruilverkaveling is een ruiterroute opgenomen die in het 

studiegebied langs de zuidrand van landgoed Het Hartelaar loopt. 
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Afbeelding 6.1 Recreatieve routes 

De kaart is tevens opgenomen in Bijlage 8. 

 

Recreatiegebieden 

Direct aan de dorpsrand van Twello ligt landgoed ’t Hartelaar. Dit landgoed is 

gedeeltelijk opengesteld in het kader van de Natuurschoonwet en geldt als 

uitloopgebied voor bewoners van Twello en omgeving en voor een lokaal ommetje. De 

paden over het landgoed worden ook door fietsers gebruikt. 

De nabij gelegen recreatiegebieden Bussloo en vliegveld Teuge met dagrecreatieve 

voorzieningen liggen buiten het studiegebied en de kansrijke alternatieven en worden 

daarom in dit milieueffectrapport buiten beschouwing gelaten. 

 

6.5.2 Autonome ontwikkeling 

Recreatieve routes 

Er liggen geen concrete plannen voor recreatieve ontwikkelingen aan de westkant van 

Twello. Gezien de dichtheid van het netwerk en de beperkte kruisingsmogelijkheden van 

het spoor is het de verwachting dat het beleid voor dit gebied zich zal richten op 

instandhouding, onderhoud en beheer van de bestaande voorzieningen en een betere 

onderlinge uitwisseling tussen de bestaande routes. 

 

Recreatiegebieden 

Gezien de functie en status van het gebied en de positie van de landgoederen om 

Twello vragen nieuwe ontwikkelingen nabij landgoed Het Hartelaar om een zorgvuldige 

inpassing om inbreuk op de kwaliteit ervan te beperken of te voorkomen. Naast een 

oplossing voor de verkeersproblematiek Twello is het de verwachting dat binnen de 
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bestaande bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt ontwikkelingen worden geïnitieerd om 

de ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en uitstraling van het gebied te versterken. 

 

6.6 Effectbeschrijving 

6.6.1 Verstoring recreatieve routes 

In alternatief A met éénrichtingsverkeer in de Molenstraat e.o. blijft de infrastructuur voor 

fietser en voetganger ongewijzigd. Met de verkeersmaatregel éénrichtingsverkeer in de 

Molenstraat neemt de verkeersintensiteit en het vrachtverkeer af, wat positief is het voor 

het gebruik van de recreatieve fietsroutes door de Molenstraat.  

Op de overige recreatievoorzieningen heeft deze maatregel geen of zeer beperkt effect.  

 

Opwaardering van de Molenstraat, alternatief B, leidt enerzijds tot een geringe hogere 

verkeersintensiteit in de Molenstraat en anderzijds tot bredere fietsvoorzieningen en 

vergroot de veiligheid en het comfort voor de fietser. Per saldo daarom geen effect op 

de fietsroutes door de Molenstraat.  

Op de overige recreatievoorzieningen heeft deze maatregel geen of zeer beperkt effect.  

 

Transformatie van de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt en het elders uitbreiden 

van bedrijventerrein Engelenburg leidt tot een reductie van de verkeersintensiteit en het 

aantal vrachtwagen op alle lokale wegen in en om Twello. Voor de recreatieve routes op 

de Molenstraat, Molendwarsstraat, Oude Rijksstraatweg en Duistervoordseweg is dit 

een positief effect. 

 

Aanleg van een halve westelijke randweg, alternatief D, doorkruist fietsroute 1 

‘Landgoederenroute Voorst (noordelijke route), fietsroute 3 ‘Kijk op Kunst – route Zuid 

2’, de wandelroute Deventer – Twello en het ruiterpad. Een verstoring daarom van 3 of 

meer recreatieve voorzieningen. De aanleg van een volledige randweg kent naast de 

effecten van alternatief D ook verstorende effecten op de recreatieve routes langs de 

provinciale N 344 / Rijksstraatweg in verband met aansluiting van de randweg op de 

Rijksstraatweg. Hierbij maakt het geen verschil of de randweg het spoor kruist via een 

tunnel of gelijkvloers. 

 

6.6.2 Doorsnijding recreatiegebieden 

De alternatieven A, B en C betreffen oplossingen gelegen binnen de bestaande 

infrastructuur. Binnen deze alternatieven wordt geen nieuwe infrastructuur aangelegd. 

Van doorsnijding van recreatiegebieden of vermindering hiervan is met deze 

alternatieven geen sprake. Zij scoren daarom neutraal op dit onderdeel.  

 

Aanleg van een halve westelijke randweg (alternatief D) doorsnijdt landgoed Het 

Hartelaar in beperkte mate namelijk op de oostgrens van het landgoed tot aan het 

spoor. Het gebied wat valt onder de ‘historische buitenplaats landgoed Hartelaar’ wordt 

niet doorsneden. 

Aanleg van een volledige randweg (alternatief E) leidt ertoe dat naast de effecten van 

alternatief D het landgoed ook ten noorden van de spoorlijn in het midden wordt 

doorsneden. Hierdoor wordt het landgoed in grotere mate en over een grotere lengte 

doorsneden. 

Overigens wordt dit landgoed al doorsneden door de spoorlijn Apeldoorn – Deventer.  
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6.7 Samenvattende effectbeoordeling recreatieve routes en gebieden 

Tabel 6.2 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Verstoring 

recreatieve routes 

+ 0 ++ -- -- 

Doorsnijding 

recreatiegebieden 

0 0 0 - -- 

Effectbeoordeling 

Recreatie en 

gebieden 

     

 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat twee van de drie alternatieven met 

oplossingsmaatregelen binnen de bestaande infrastructuur positief scoren. Enerzijds 

wordt dit veroorzaakt omdat bestaande recreatieve functies niet extra worden verstoord, 

anderzijds omdat de verkeersintensiteit bij A en C op wegen met recreatieve routes 

vermindert.  

Ondanks dat de Molenstraat wordt opgewaardeerd (alternatief B) en daarmee 

aantrekkelijkere fietsvoorzieningen worden getroffen leidt de opwaardering ook tot een 

toename van de verkeersintensiteit. Het positieve effect valt daarmee weg. In dit 

alternatief is geen sprake van doorsnijding van recreatiegebied. Dit leidt tot een 

onveranderde eindscore. 

 

Aanleg van nieuwe infrastructuur (alternatieven D en E) kruist recreatieve routes en 

doorsnijdt landgoed Het Hartelaar en leidt hierdoor tot een negatieve beoordeling. 
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7 LANDBOUW 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

landbouw beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

7.2 Vooraf 

Binnen dit thema is nagegaan of er landbouwkundige effecten in het geding zijn binnen 

de te onderzoeken alternatieven of waarbij landbouwgrond nodig is ten behoeve van de 

realisatie van één of meer alternatieven. Daarbij kan sprake zijn van het verlies van 

landbouwgrond, maar bovendien kan een verslechtering van de landbouwstructuur 

optreden als gevolg van versnippering. In het geval van de nieuwe infrastructuur is 

gekeken naar de concrete gevolgen van de uitvoering van de alternatieven voor de 

landbouwbedrijven ter plaatse. 

 

7.3 Relevant beleid 

7.3.1 Beleidskader 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst, v.w.b. landbouw 

In de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst wordt de westkant van Twello (Open 

Middengebied) aangegeven als gebied waar de grondgebonden landbouw een 

belangrijke positie heeft. Er is plaats voor de grondgebonden landbouw, in het gebied 

ten zuidwesten van Twello zal echter ook de combinatie met andere functies moet 

worden gezocht 

 

Bestemmingsplan buitengebied 

In het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn de agrarische bedrijven en 

bijbehorende gronden voorzien van een positieve agrarische bestemming. 

In het algemeen is grondgebondenheid een belangrijk aspect in de landbouw vanwege 

onder andere milieu, imago en kostenstructuur. 

 

7.4 Beoordelingscriteria 

Voor het milieuaspect ‘landbouw’ zijn de milieueffecten onderzocht op één 

beoordelingsthema namelijk: 

 verstoring landbouwstructuur en bereikbaarheid van landbouwgronden. 

 

Verstoring landbouwstructuur 

De centrale vraag is of de landbouwstructuur c.q. bereikbaarheid van gronden wordt 

aangetast en zo ja, in welke mate. Daarbij speelt een rol of er landbouwgrond wordt 

onttrokken, of landbouwgebied wordt versnipperd en hoeveel bedrijven daar de 

gevolgen van ondervinden. Daarbij wordt zowel gekeken naar de landbouw als naar het 

betrokken bedrijf in het bijzonder. 
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Er is sprake van een aanmerkelijke verbetering van de landbouwstructuur als de 

oppervlakte landbouwgrond, de bereikbaarheid van de grond en de omvang van de 

huiskavel bij meerdere bedrijven toeneemt. Als één van de genoemde aspecten 

verbetert of de verbetering betrekking heeft op één bedrijf is sprake van een verbetering 

van de landbouwstructuur in enige mate. Omgekeerd geldt dit voor een aanmerkelijke 

verslechtering van de landbouwstructuur of een verslechtering in enige mate. 

 

Tabel 7.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Verstoring landbouwstructuur en/of 

bereikbaarheid van 

landbouwgronden 

++ Aanmerkelijke verbetering van de landbouwstructuur 

voor meerdere bedrijven 

+ Verbetering van de landbouwstructuur in enige mate 

0 Geen effect op landbouw 

- Verslechtering van de landbouwstructuur in enige 

mate 

-- Aanmerkelijke verslechtering van de 

landbouwstructuur voor meerdere bedrijven 

 

7.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

7.5.1 Huidige situatie 

De alternatieven A, B en C liggen niet in het landbouwgebied en kunnen bij dit aspect 

buiten beschouwing blijven. In het plangebied met betrekking tot de alternatieven D en E 

bevindt zich één melkveehouderijbedrijf aan de Zonnebergstraat waarvan slechts een 

klein deel van de grond binnen het plangebied is gelegen. Het betrokken bedrijf heeft 

een huiskavel in min of meer rechthoekige vorm en een omvang van 22 ha. Daarvan ligt 

ongeveer 2 ha (10%) binnen het plangebied. Het is voor melkveehouderijbedrijven van 

belang om over een grote huiskavel te beschikken om beweiding te kunnen toepassen.  

 

In afbeelding 7.1 is de ligging van het melkveehouderijbedrijf weergegeven. De kaart is 

tevens opgenomen in Bijlage 9. 

 

7.5.2 Autonome ontwikkeling 

Alles wijst erop dat het bedrijf de komende jaren zal blijven functioneren op deze locatie. 

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van voldoende grond in het algemeen is van 

belang voor het bedrijf en in het bijzonder de beschikbaarheid en bereikbaarheid van 

een grote huiskavel. De gemeente vindt het behoud van de grondgebonden landbouw in 

het gebied van belang, maar er zal gezocht moeten worden naar een combinatie met 

andere functies. 
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Afbeelding 7.1 Melkveehouderijbedrijf Zonnebergstraat 42 

 

7.6 Effectbeschrijving 

Het landbouwkundige effect bestaat uit de onttrekking van grond aan de landbouw. Bij 

de alternatieven D en E betreft het onttrekking van grond aan een 

melkveehouderijbedrijf aan de Zonnenbergstraat. Het gaat in deze gevallen om de 

onttrekking van circa twee hectare landbouwgrond. Daarnaast wordt mogelijkerwijs 

landbouwkundig gebruikte grond onttrokken aan Het Hartelaar. Er is niet of nauwelijks 

sprake van doorsnijding/versnippering of afnemende bereikbaarheid. 

 

Door aanleg van een halve of volledige randweg volgens de genoemde alternatieven 

wordt één huiskavel met circa 10% verkleind. Onttrekking van landbouwgrond is 

negatief voor de landbouw in het algemeen, verkleining van de huiskavel is een 

negatieve ontwikkeling voor het betreffende melkveehouderijbedrijf in het bijzonder. De 

verkleining is niet zodanig dat de bedrijfsvoering wordt bedreigd, maar zal leiden tot 

kostenverhoging omdat de oppervlakte op grotere afstand gecompenseerd moet worden 

of omdat kosten gemaakt moeten worden voor voeraankoop en eventueel mestafzet. 

Rekening dient gehouden te worden met financiële compensatie. 

Voor de alternatieven A, B en C is er geen landbouwkundig affect.  
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7.7 Samenvattende effectbeoordeling landbouw 

Tabel 7.2 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Verstoring 

landbouwstructuur 

0 0 0 - - 

Effectbeoordeling 

Landbouw 

     

 

De alternatieven A, B en C hebben geen effect op de landbouw en scoren neutraal. Bij 

de alternatieven D en E valt circa 10 % van één huiskavel (2 ha) van een 

melkveehouderijbedrijf in het plangebied. Hierdoor is sprake van beperkte en individuele 

oppervlakteverkleining. Versnippering is niet aan de orde. De conclusie is dat de 

alternatieven D en E een beperkt negatief effect op de landbouw hebben, deze scoren 

daarom licht negatief. 
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8 SAMENVATTING RUIMTELIJKE ORDENING & ECONOMIE 

Op het thema ruimtelijke ordening & economie laten de alternatieven D en E zowel de 

meest sterke positieve als de meest sterke negatieve scores zien.  

De alternatieven B en C scoren (licht) positief en kennen geen negatieve scores. 

Alternatief A scoort kent zowel licht negatieve als licht positieve scores.  

 

Tabel 8.1 Effectbeoordeling Ruimtelijke ordening/economie/recreatieve routes en landbouw  

Alternatief 

Criterium 
Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Ruimtelijke ordening      

Economie      

Recreatie      

Landbouw      
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Groene Mlieu 
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9 FLORA EN FAUNA 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

flora en fauna beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

9.2 Vooraf 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een éénmalig veldbezoek (januari 2011), een 

aanvullend oriënterend vleermuisonderzoek (mei 2011), brononderzoek en de huidige 

ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. 

 

9.3 Relevant beleid 

9.3.1 Wettelijk kader 

In de natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen 

soortenbescherming en gebiedsbescherming. De gebiedsbescherming is in Nederland 

verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998, de soortenbescherming in de Flora- en 

faunawet. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nb-wet) vormt de invulling van de 

gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het 

beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De Nb-wet kent 

verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de Natura 2000-

gebieden (oftewel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden oftewel Speciale 

Beschermingszones) en de beschermde natuurmonumenten.  

 

In de omgeving van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden IJssel” 

dat beschermd is op grond van de Nb-wet. Er moet worden nagegaan of de aanleg of 

ingebruikname van de verschillende alternatieven (significante) effecten zal hebben op 

dit gebied. Specifiek op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied (zie tabel 9.3). 

 

Als de voorgenomen plannen negatieve effecten hebben op dit Natura 2000 gebied, is 

een vergunning op grond van de Nb-wet vereist. Ook kunnen maatregelen om negatieve 

effecten te voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn.  

 

De begrenzing van het Natura 2000-gebied is opgenomen in Bijlage 10. 

 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is gericht op de bescherming van in het wild voorkomende 

planten en dieren. Er zijn categorieën met verschillende beschermingsregimes. De 

Flora- en faunawet kent zowel een zorgplicht als verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt 

te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving, voor 

iedereen en in alle gevallen. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ 
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principe. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde 

planten- en diersoorten in principe verboden zijn. Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en 

ontheffingen van deze verbodsbepalingen kunnen worden verleend.  

 

Bij de aanpak van de verkeersknelpunten in Twello moet rekening worden gehouden 

met het huidige voorkomen van krachtens de Flora- en faunawet beschermde soorten 

planten en dieren. Als (uitvoering van) de plannen leidt tot het overtreden van 

verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, kan een ontheffing ex. artikel 75 

van de Flora- en faunawet vereist zijn. Ook kunnen maatregelen om negatieve effecten 

te voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn.  

 

9.3.2 Beleidskader 

Nota Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur) 

De voorgenomen randwegalternatieven doorsnijden het landgoed ‘t Hartelaar wat deel 

uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (zie afbeeldingen 9.1 en 9.2). Het 

ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de 

wezenlijke kenmerken en waarden’ van de EHS. Op plannen, projecten of handelingen 

binnen de EHS is conform de Nota Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing.  

 

Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Tenzij er voor 

de ingreep geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van redenen van groot openbaar 

belang. De initiatiefnemer is verplicht om de negatieve effecten te mitigeren (voorkomen 

of beperken) en de restschade te compenseren.  

 

Streekplanuitwerking provincie Gelderland en Natuurbeheerplan 2011 

De wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS in de provincie Gelderland zijn 

vastgelegd in de streekplanuitwerking (Provincie Gelderland, 2006) en het ontwerp 

natuurbeheerplan 2011 (Provincie Gelderland, 2010). Niet alleen de aanwezige 

natuurwaarden worden beschermd maar ook de beoogde natuurwaarden. 
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Afbeelding 9.1 Ecologische Hoofdstructuur rondom Twello (groen gekleurd). 

 

 

 
Afbeelding 9.2 Ecologische Hoofdstructuur regionaal 
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Gedeputeerde Staten beoordelen of een aantasting van kernkwaliteiten en 

omgevingscondities van de EHS als significant is te beschouwen. Hierbij maken 

Gedeputeerde Staten onderscheid in enerzijds kernkwaliteiten en omgevingscondities 

behorende bij een specifieke locatie, het leefgebied van (benoemde) soorten en 

uitwisselingsmogelijkheden voor soorten en anderzijds in kernkwaliteiten die betrekking 

hebben op landschappelijke en landschapsecologische samenhang. 

 

Gedeputeerde Staten beschouwen een ruimtelijke ingreep als een significante 

aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities wanneer deze kan leiden tot de 

volgende effecten: 

 Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en 

landschapselementen en gebieden aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische 

natuur. 

 Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in 

verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van 

de EHS. In het bijzonder de vrije verplaatsing van herten en wilde zwijnen binnen 

het gehele bos- en natuurgebied van de Veluwe 

 Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor 

conform de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is 

en als zodanig worden genoemd in de AmvB Vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten Flora en Faunawet. 

 Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden 

(aaneengeslotenheid). 

 Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden. 

 Een verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en 

verbondenheid met het landschap van HEN-wateren. 

 Een verandering van de grond- en oppervlaktewater-omstandigheden (kwaliteit en 

kwantiteit) die de voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewater 

situatie (verder) aantast. 

 Een verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en 

stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden). 

 

Voor onderstaande kernkwaliteiten geldt dat Gedeputeerde Staten het schaalniveau 

waarop een beoogde ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt, zal afwegen tegen de 

gevolgen voor de kernkwaliteiten. Op basis hiervan zullen Gedeputeerde Staten 

beoordelen of een aantasting als significant is te beschouwen. Het gaat hierbij om de 

volgende kernkwaliteiten: 

 In de gehele EHS: De landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en 

landschapselementen met cultuurgronden. 

 In de IJsselvallei: 

 De grote variatie en de hoge kwaliteit van de aanwezige natte natuurterreinen 

en wateren (beken en sprengen), die samenhangt met de toevoer van 

grondwater uit de Veluwe. 

 De overgangen van de droge Veluwe naar de natte flanken en naar de 

IJssel(vallei) waarbinnen uitwisseling van planten en dieren mogelijk is, 

waarbinnen abiotische processen zo veel mogelijk ongestoord verlopen, en 

waarbinnen de natuur zich op de gehele gradiënt ontwikkelt. In het bijzonder in 

de Hattemer-, Wisselse, Beekberger- en Soerense poort. 
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 Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en 

beken in de Zuidelijke IJsselvallei, waarin soorten als de das, amfibieën en 

vleermuizen voorkomen. 

 Het goed bewaard gebleven reliëf en de daarmee samenhangende variatie en 

hoge kwaliteit van de natuur in de IJsseluiterwaarden. Met in deze uiterwaarden 

zowel gave kronkelwaarden met stroomdalgraslanden, hagen en 

hardhoutooibosjes, als goede kansen voor een grootschalige, weinig gestuurde 

natuurontwikkeling. 

 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030, 2007 (RSV) 

De gemeenteraden binnen de regio Stedendriehoek leggen in de Regionale 

Structuurvisie Stedendriehoek 2030 van mei 2007 de gemeenschappelijke ambities vast 

voor het zogeheten bundelingsgebied: het gebied rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen 

en het daarbinnen gelegen zogenaamde ‘middengebied’. De structuurvisie laat zien hoe 

de gemeenten samen streven naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de 

Stedendriehoek als geheel en de gemeenten als onderdeel. De doelstelling als beginsel 

voor het ruimtelijk beleid voor de Stedendriehoek luidt: behoud en versterking van de 

samenhang en variatie in woon-, werk en recreatiegebieden, met het gelijktijdig 

ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten in water, natuur, landschap en landbouw. Twello ligt 

in het zogenaamde middengebied. Naast inbreiding en herontwikkeling wordt ook 

voorzien in woningbouw aan de zuidoostzijde van Twello en ontwikkeling van 

bedrijventerrein aan de zuidwestzijde van Twello. 

 

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (2005) 

In de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (RTV) is het kader voor toekomstig gemeentelijk 

ruimtelijk beleid en ambities geformuleerd. De RTV vormt geen toetsingskader in het 

deelonderzoek flora en fauna. 

 

Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJsselvallei (2010) 

Het Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJsselvallei (LOP) vormt een (door de 

gemeenteraad vastgesteld) ontwikkelingsplan en een toetsingskader voor behoud en 

ontwikkeling van de landschappelijke samenhang waarbij de karakteristieken van het 

landschap in stand worden gehouden en verder ontwikkeld. Het LOP vormt geen 

toetsingskader in het deelonderzoek flora en fauna. 

 

Gebiedsvisie Zuid Zuid West 

De visie geeft aan in welke mate het gebied ten zuiden en zuidwesten van Twello zich 

leent voor realisatie van de gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke ambities. De 

gebiedsvisie omvat: 

 verbetering van de aanwezige basis landschapsstructuur; 

 bescherming en waar mogelijk versterking van de aanwezige waarden; 

 een ruimtelijk kader voor mogelijke ontwikkelingen en geeft aan welke 

ontwikkelingen meer of minder gewenst zijn. 

De gebiedsvisie Zuid Zuid West vormt geen toetsingskader in het deelonderzoek flora 

en fauna. 
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Leidraad Spoorzone Twello 2030+  

De Leidraad Spoorzone Twello 2030+ vormt een stedenbouwkundig kader voor de 

beoordeling van grotere (particuliere) woningbouwinitiatieven. De leidraad bevat geen 

beleidsuitgangspunten die relevant zijn voor het deelonderzoek flora en fauna.  

 

De Natuurschoonwet 1928 

De Natuurschoonwet is een fiscale regeling/ belastingwet die eigenaren, 

vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden 

belastingvoordelen biedt. Deze wet wordt behandeld in het deelonderzoek 

cultuurhistorie en archeologie. 

 

9.4 Beoordelingscriteria 

De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en het beleid voor de Ecologische 

Hoofdstructuur vormen de toetsingskaders voor de beoordeling van effecten op natuur. 

 

Flora- en faunawet 
Beoordeling van effecten in het kader van de Flora- en faunawet gebeurt voor alle 
beschermde soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en vogels. Specifiek 
wordt getoetst aan eventuele overtredingen van verbodsbepalingen ten aanzien van de 
betreffende soorten en de gunstige staat van instandhouding van soorten. Het 
beoordelen van de gunstige staat van instandhouding van soorten die vermeld staan op 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn vindt plaats op lokaal niveau. Voor alle overige soorten, 
dus inclusief de overige tabel 3- soorten, gebeurt dit op landelijk niveau (conform 
Handreiking Min LNV, 2009). Effecten worden zwaarder beoordeeld naarmate de 
beschermingsstatus zwaarder is.  
 

Elke activiteit die de overlevingskans of de reproductiemogelijkheid van (populaties van) 

beschermde soorten negatief beïnvloedt moet gezien worden als verstorend. Bij het 

bepalen van de mate van kwaliteitsverlies van het leefgebied van een soort door 

verstoring zijn vooral de intensiteit, de duur, de periode in het jaar en de frequentie van 

de verstoringbron van belang. De verstoringgevoeligheid verschilt per soort. (Bron: 

Handreiking FFwet Min LNV, 2009). 
 

NB-wet 

De effecten van de verschillende infrastructurele alternatieven worden getoetst aan de 

instandhoudingsdoelen die voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel gelden. Er 

wordt nagegaan of er een (reële) kans op significante effecten bestaat of dat juist de 

zekerheid kan worden gegeven dat significante effecten zijn uitgesloten. Voor een 

invulling van het begrip significantie geldt de ‘Leidraad significantie’ van het 

Steunpunt/Regiebureau Natura 2000. Van significante effecten kan sprake zijn als ten 

gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk 

wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het 

oppervlak van een habitattype of een leefgebied of de kwaliteit van habitattype of 

leefgebied of de omvang van een populatie lager wordt dan genoemd in de 

instandhoudingsdoelen in het aanwijzingsbesluit. 
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Het gaat alleen om eventuele indirecte effecten (externe werking), aangezien er geen 

sprake is van ruimteslag op het gebied. Specifiek moet rekening gehouden worden met 

eventuele effecten op gebieden die buiten het Natura 2000-gebied gelegen zijn maar die 

van essentieel belang zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. Zo kunnen 

functionele gebieden (rustgebied, slaapgebied, foerageergebied) buiten het Natura 

2000-gebied nodig zijn voor realisatie van de instandhoudingsdoelen.  
 

EHS 

De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het toetsingskader voor 

effectbeoordeling op de EHS. Voor het EHS gebied aan de westrand van Twello gaat 

het om de volgende mogelijke effecten: 

 Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en 

landschapselementen en gebieden aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische 

natuur. 

 Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in 

verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van 

de EHS. 

 Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor 

conform de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is 

en als zodanig worden genoemd in de AmvB Vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten Flora en Faunawet. 

 Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en beken in 

de Zuidelijke IJsselvallei, waarin soorten als de das, amfibieën en vleermuizen 

voorkomen. 

 

Er wordt nagegaan of er een (reële) kans op significante effecten bestaat. In paragraaf 

9.3.2 staat uitgelegd wanneer effecten als significant worden beschouwd. 

 

De voorgenomen ingreep wordt getoetst aan de volgende criteria: areaal vernietiging, 

versnippering, verdroging, verstoring door geluid en verstoring door licht. In 

onderstaande volgt een korte toelichting op deze criteria (Bron: Effectenindicator Natura 

2000-gebieden - Achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en 

storende factoren. Alterra rapport 1375. Alterra, Wageningen).  
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Tabel 9.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Flora- en faunawet -- Overtreding verbodsbepalingen, gunstige staat van instandhouding in het 

geding 

- Overtreding verbodsbepalingen, gunstige staat van instandhouding niet in 

het geding 

0 Geen relevant effect, geen overtreding verbodsbepalingen 

+
1
 Beperkt positief effect, niet relevant voor instandhouding 

++
1 

Positief effect, relevant voor instandhouding 

NB-wet -- Significant negatief effect op instandhoudingsdoel 

- Negatief effect op instandhoudingsdoel, maar niet significant 

0 Geen relevant effect 

+ Beperkt positief effect, niet relevant voor instandhoudingsdoel 

++ Positief effect, bijdrage aan instandhoudingsdoel 

EHS -- Significant negatief effect op wezenlijke waarden en kenmerken 

- Negatief effect op wezenlijke waarden en kenmerken, maar niet significant 

0 Geen relevant effect 

+ Beperkt positief effect, niet relevant voor wezenlijke waarden en 

kenmerken 

++ Positief effect, relevant voor wezenlijke waarden en kenmerken 

 

Areaal vernietiging 

Areaalvernietiging (oppervlakteverlies) treedt op door ruimtebeslag; in dit geval door 

uitbreiding van de bestaande infrastructuur of aanleg van nieuwe infrastructuur.  

 

Versnippering 

Onder versnippering wordt verstaan het uiteenvallen van een beschermd natuurgebied 

of leefgebied van een soort in meerdere kleinere, ruimtelijk gescheiden (leef)gebieden; 

in dit geval mogelijk door aanleg van een nieuwe weg.  

 

Verdroging 

Verdroging treedt op als in een gebied de grondwaterstand daalt of de kwel afneemt, of 

als de waterkwaliteit verslechtert door het inlaten van gebiedsvreemd water. Verdroging 

kan optreden in de aanlegfase (tijdelijk) en/of in de gebruiksfase (permanent). 

 

Verstoring door geluid 

Geluid wordt beschouwd als één van de belangrijkste verstorende factoren van 

wegverkeer op de natuurlijke omgeving (Hille Ris Lambers, 2008). Alleen diersoorten 

zijn gevoelig voor verstoring. Verstoring door geluid kan optreden in de aanlegfase door 

bouwwerkzaamheden (tijdelijk effect) en in de gebruik fase door (toegenomen) 

verkeersintensiteit (permanent effect). 

 

                                                   
1
 Deze score komt niet voort uit de Flora- en faunawet, omdat de Flora- en faunawet geen verbeterdoelstelling kent. 
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Verstoring door licht (kunstmatige lichtbronnen) 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan leiden tot verstoring van het 

normale gedrag van soorten. Verstoring door licht kan optreden in de aanlegfase 

(tijdelijk effect) en in de gebruik fase (permanent effect). 

 

De effecten van de alternatieven voor de randweg op natuur worden kwalitatief 

beoordeeld op basis van deskundigenoordeel (expert judgement). De effecten van de 

verschillende alternatieven worden bepaald door ze te vergelijken met de situatie die in 

het plangebied ontstaat als géén van de alternatieven wordt uitgevoerd 

(referentiesituatie). De effecten worden bepaald met de volgende vijfpunts- 

beoordelingsschaal. 

 

Tabel 9.2 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Vernietiging 

Versnippering 

Verdroging 

Verstoring door geluid 

Verstoring door licht 

-- Aanzienlijke verslechtering ten opzichte van nulalternatief 

-  Geringe verslechtering ten opzichte van referentiesituatie 

0 Verbetering noch verslechtering ten opzichte van referentiesituatie 

+ Geringe verbetering ten opzichte van referentiesituatie 

++ Aanzienlijke verbetering ten opzichte van referentiesituatie 

 

9.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

9.5.1 Huidige situatie 

Flora- en faunawet 

Op basis van een oriënterend veldbezoek (januari 2011), een aanvullend oriënterend 

vleermuisonderzoek (19 mei 2011) en bronnenonderzoek (zie literatuurlijst) wordt in 

onderstaande een beschrijving gegeven van het voorkomen van beschermde soorten in 

het invloedsgebied van de vijf alternatieven. 

 

Het inventarisatierapport Landgoed Hartelaar van KNNV / IVN vormde een belangrijke 

bron van informatie. De KNNV / IVN hebben het landgoed Hartelaar recent, in 2010, 

geïnventariseerd op amfibieën, insecten, planten en vogels. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van de inventarisatiegegevens van de Hondsgrift uit 2005 en 2010, 

beschikbaar gesteld door Waterschap Veluwe. 

 

Alternatieven A en B 

Alternatieven A en B betreffen infrastructurele oplossingen binnen het bestaande profiel 

van de Molenstraat. Het wegprofiel heeft geen betekenis voor beschermde soorten. 

 

Alternatief C 

Bedrijventerrein ‘t Belt dateert uit de jaren ‘50 en bestaat hoofdzakelijk uit grote loodsen 

en productiehallen. Bedrijventerrein Nijverheid dateert uit de jaren ‘70 en omvat 

voornamelijk grote hallen en loodsen (opslag- en productiebedrijven). Groenstructuren 

zijn spaarzaam aanwezig. Waterpartijen ontbreken. In de opgaande beplanting kunnen 

in het broedseizoen algemene broedvogels verwacht worden. Broedvogels met jaarrond 

beschermde nestplaatsen zijn hier niet vastgesteld. Activiteit van vleermuizen in de 

avond en ochtend op het bedrijventerrein was nihil. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 
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niet vastgesteld op het bedrijventerrein en worden hier ook niet verwacht. De aanwezige 

gebouwen zijn hiervoor niet geschikt.  

N.B. Voor dit alternatief is geen nadere invulling van verplaatsing van de bedrijven buiten de gemeentegrens 

gemaakt. Daarom is er ook geen verdere uitwerking m.b.t. voorkomen van beschermde soorten voor dit alternatief 

uitgevoerd.  

 

Alternatief D en E 

Voor alternatief D en E komen samenvattend de volgende beschermde soorten in het 

invloedsgebied voor en van belang om te vermelden: 

 Vermeldenswaardig is onder andere: grote boterbloem.  

 Wat betreft libellen is het voorkomen van vroege glazenmaker vermeldenswaardig. 

 Op grond van de resultaten van het veldbezoek en de beschikbare gegevens 

(Waterschap Rivierenland, 2005, 2010) is de conclusie dat het plangebied geen 

betekenis heeft voor beschermde soorten vissen. 

 Op grond van verspreidingsgegevens en het aanwezige habitat worden 

beschermende amfibieën niet verwacht in het studiegebied. 

 Beschermde reptielen worden eveneens niet verwacht op het Landgoed Hartelaar. 

 Het gebied is niet van bijzonder belang voor vogels. 

 In het studiegebied zelf zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid van dassen. Verblijfplaatsen van dassen zijn niet aanwezig in het 

studiegebied. 

 De watergangen in het studiegebied vormen geen geschikt leefgebied voor 

waterspitsmuis.  

 Uit de regio is het voorkomen bekend van steenmarter en boommarter. 

 Tijdens het vleermuisonderzoek zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. Buiten het 

tracé is met zekerheid één kolonieplaats vastgesteld van gewone dwergvleermuis. 

Een verblijfplaats van laatvliegers wordt op basis van het onderzoek vermoed in het 

‘kerkschip’ op het landgoed Oude Wezeveld ten noorden van de Rijksstraatweg. 

Voorts zijn er in het gehele gebied enkele tientallen exemplaren - soms jagend - 

aangetroffen.  

 

In het kader hierna is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de hierboven 

beschreven beschermde soorten. 

 

Huidige functie voor strikt beschermde planten 

In de periode april – september 2010 hebben de KNNV / IVN geen strikt beschermde plantensoorten aangetroffen 

op het Landgoed Hartelaar. Op grond van de beschikbare informatie is de conclusie dat het invloedsgebied van 

beide alternatieven geen betekenis heeft voor (strikt) beschermde plantensoorten. 

 

Los van beschermde soorten, stellen de KNNV / IVN dat het Landgoed Hartelaar botanisch zeer rijk is; dit dankzij 

een grote variatie aan biotopen. Vermeldenswaardig zijn onder andere: grote boterbloem. Zij hebben geen soorten 

van de Rode lijst aangetroffen. 

 

Huidige functie voor strikt beschermde ongewervelden 

Op grond van de beschikbare gegevens (KNNV/IVN, 2010, www.vlindernet.nl, www.libellennet.nl) concluderen we 

dat het invloedsgebied van beide alternatieven geen betekenis heeft voor beschermde soorten ongewervelden. 

 

De KNNV/IVN hebben op Landgoed Hartelaar oranjetipje vastgesteld, een vrij schaarse dagvlinder (geen Rode 

lijst). Daarnaast hebben ze meer algemene soorten dagvlinders waargenomen als groot koolwitje en klein koolwitje. 

Wat betreft libellen is het voorkomen van vroege glazenmaker vermeldenswaardig. 

http://www.vlindernet.nl/
http://www.libellennet.nl/
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Huidige functie voor strikt beschermde vissen 

Op grond van de resultaten van het veldbezoek en de beschikbare gegevens (Waterschap Veluwe, 2005, 2010) 

concluderen we dat het plangebied geen betekenis heeft voor beschermde soorten vissen. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn de Hondsgrift en overige wateren die door het beoogde tracé gekruist worden 

bemonsterd met behulp van een schepnet. Hierbij zijn geen beschermde vissoorten gevangen. Aangetroffen zijn 

alleen driedoornige- en tiendoornige stekelbaars. Bij bemonsteringen van de beek de Hondsgrift in 2005 en in 2010 

zijn evenmin beschermde vissoorten aangetroffen (data waterschap Veluwe). In de Hondsgrift zijn in 2005 wel 

driedoornige- en tiendoornige stekelbaars, bermpje en snoek gevangen (allen niet beschermd). 

 

Uit de directe omgeving is het voorkomen bekend van kleine modderkruiper. De kleine modderkruiper kan indien 

aanwezig eenvoudig worden vastgesteld met behulp van een schepnet. De soort is niet aangetroffen bij het 

veldbezoek. Ook bij eerdere bemonsteringen van de Hondsgrift is kleine modderkruiper niet aangetroffen. Op basis 

van voorgaande concluderen we dat het studiegebied geen betekenis heeft voor kleine modderkruiper. 

 

Bittervoorn, grote modderkruiper en rivierdonderpad zijn slechts bekend uit de wijdere omgeving van het 

studiegebied (Van Kessel et al., 2009). Bittervoorn komt verspreid en plaatselijk algemeen voor in het Natura 2000 

gebied uiterwaarden IJssel en in aangrenzende binnendijkse gebieden. Het aantal waarnemingen van grote 

modderkruiper uit de uiterwaarden IJssel is beperkt. Het is zelfs de vraag of er een (levensvatbare) populatie van 

grote modderkruiper voorkomt in de regio. Rivierdonderpad komt in de regio alleen in stromende wateren voor. De 

soort is in de uiterwaarden van de IJssel alleen waargenomen in de hoofdstroom van de IJssel.  

 

Huidige functie voor strikt beschermde amfibieën 

In een poel nabij het huis op Landgoed Hartelaar ten westen van het studiegebied heeft de KNNV/IVN in 2010 

kamsalamander vastgesteld (KNNV/IVN, 2010). Dit is buiten het beoogde tracé van alternatieven D en E. 

Landbiotoop bevindt zich (over het algemeen) in een straal van ca. 250 m rondom de voortplantingslocatie. Ook dit 

is buiten het tracé. Het gebied Hartelaar vormt tezamen met het boscomplex het Woudhuis een kernleefgebied voor 

kamsalamander in het gebied tussen de Veluwe en de IJssel (Crombaghs et al., 1996). 

 

Knoflookpad is bekend uit een particuliere kolk, in de omgeving van Twello, ingesloten door de A-1 aan de zuidzijde 

en de N-344 (Creemers & Crombaghs, 1999). Op Landgoed Hartelaar komt de soort voorzover bekend niet voor. 

 

In de wijde omgeving (aangrenzende uurhokken) is het voorkomen bekend van rugstreeppad en poelkikker 

(www.telmee.nl; Spitzen - van der Sluijs et al, 2007, Creemers & van Delft,2009). Deze soorten zijn in 2010 echter 

niet vastgesteld op het landgoed. Op grond van verspreidingsgegevens en het aanwezige habitat worden deze 

soorten ook niet verwacht in het studiegebied.  

 

Huidige functie voor strikt beschermde reptielen 

Uit de wijde omgeving (aangrenzende uurhokken) is het voorkomen bekend van ringslang. Er zijn echter geen 

waarnemingen bekend van reptielen uit het Hartelaar of de directe omgeving daarvan (aangrenzende 

kilometerhokken) (www.telmee.nl; Spitzen - van der Sluijs et al, 2007, Creemers & van Delft,2009). Deze soort 

wordt daarmee ook niet verwacht op het Landgoed Hartelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telmee.nl/
http://www.telmee.nl/
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Huidige functie voor vogels 

De volgende soorten met vaste rust- en verblijfplaats
2
 broeden op het landgoed: roek (366 broedparen bij Rotonde 

Rijksstraatweg – Oude Wezenveldseweg; 2008), buizerd (1 paar) en mogelijk ook sperwer (1 paar) (KNNV/IVN, 

2010, Foreest Groen Consult, 2008). In het studiegebied zijn geen verblijfplaatsen van de twee laatstgenoemde 

soorten aanwezig. Soorten als boomvalk, ransuil en steenuil zijn niet vastgesteld op Landgoed Hartelaar tijdens de 

inventarisatie van de IVN/KNNV in 2010 en ook niet tijdens de vleermuizeninventarisatie in 2011. In het 

studiegebied worden nestplaatsen van deze soorten daarmee ook niet verwacht. 

Tijdens het vleermuisonderzoek is een kerkuil boven de open weilanden (ten zuiden van oostelijk deel van het 

tracé) waargenomen. Een nestplaats is niet vastgesteld in het invloedsgebied en wordt daarmee ook niet verwacht. 

De huismus komt talrijk voor in de Omloop: meer dan 20 paren direct langs de rand van de bebouwing. In de 

woonwijk broeden tevens gierzwaluwen (een tiental geteld). Voor het overige broeden er op het landgoed Hartelaar 

algemeen voorkomende broedvogelsoorten waarvan de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. Het gaat 

om soorten als vink, winterkoning, zwartkop, merel, koolmees, roodborst, pimpelmees, houtduif, wilde eend. Er is 

slechts één rode lijst soort vastgesteld als broedvogel, de groene specht (één broedpaar) (IVN/KNN, 2010). Het 

gebied is niet van bijzonder belang voor vogels. 

 

Huidige functie voor strikt beschermde zoogdieren 

Op het landgoed Hartelaar is het voorkomen bekend van eekhoorn (IVN/KNNV, 2010). In het studiegebied zijn geen 

nesten vastgesteld. Mogelijke nesten van eekhoorn kunnen gemist zijn in het naaldhoutperceel (buiten tracé). Uit de 

omgeving van het studiegebied zijn waarnemingen van das bekend (www.telmee.nl). In het studiegebied zelf zijn 

geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van dassen. Verblijfplaatsen van das zijn niet aanwezig in 

het studiegebied. 

 

Waterspitsmuis is bekend uit de wijdere omgeving van het studiegebied (aangrenzend uurhok Natura 2000 gebied 

Uiterwaarden IJssel) (VZZ, 2011). De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel 

stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. De 

watergangen in het studiegebied vormen geen geschikt leefgebied voor waterspitsmuis.  

 

Verder is uit de regio het voorkomen bekend van steenmarter en boommarter. De steenmarter komt algemeen voor 

in en rondom Deventer. Tussen Deventer en Apeldoorn zijn verspreide waarnemingen van steenmarter bekend. 

Wat Twello betreft is steenmarter voorzover bekend alleen in Twello-oost waargenomen. Op grond van 

verspreidingsgegevens concluderen we dat het studiegebied geen leefgebied (verblijfplaatsen en/of 

foerageergebied) vormt voor steenmarter. Het voorkomen van boommarter is gebonden aan de Veluwe. In het 

studiegebied komt de soort niet voor. 

 

Tijdens het vleermuisonderzoek zijn de volgende soorten vleermuizen vastgesteld in het studiegebied: laatvlieger 

(algemeen voorkomend in studiegebied), gewone dwergvleermuis (algemeen), rosse vleermuis (twee exemplaren), 

ruige dwergvleermuis (1 exemplaar), watervleermuis (drie tot vier exemplaren) en mogelijk baarvleermuis (één 

exemplaar) en bosvleermuis (1 exemplaar). Twee laatstgenoemde soorten konden niet met zekerheid 

gedetermineerd worden. De watervleermuizen gebruikten de laanstructuren als vliegroute en zijn jagend o.a. boven 

de Hondsgrift en bosrandzone langs de bebouwde kom vastgesteld. 

 

 

 

 

 

                                                   
2
  Op grond van door het ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende soorten als 

jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, 

huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, zwarte wouw. 

http://www.telmee.nl/
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Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen op het geplande tracé en een straal van ca. 10 m daaromheen 

vastgesteld. Buiten het tracé is met zekerheid één kolonieplaats vastgesteld van gewone dwergvleermuis (25 

exemplaren) in een woning aan de Omloop. Veel van de dieren van deze kolonie leken te jagen boven de 

Hondsgrift en langs de begeleidende bosrand ten westen van de kolonieplaats, in de noordelijke zone van het tracé. 

In de westelijke helft van het studiegebied jaagden ’s nachts maximaal vijfentwintig gewone dwergvleermuizen 

langs het tracé en ca. tien in de rand van de bebouwde kom (Omloop). In het oostelijk deel zijn boven de nieuw 

aangelegde waterpartijen bij Engelenburg meerdere gewone dwergvleermuizen jagend aangetroffen. 

Een verblijfplaats van laatvlieger wordt op basis van het onderzoek vermoed in het ‘kerkschip’ op het landgoed 

tussen de Rijksstraatweg en de Oude Wezeveldseweg. Dit is ca. 100 m ten westen van beoogde rotonde van het 

westelijke uiteinde van alternatief E. Langs de weg Hartelaar naar het zuidwesten is een (de) vliegroute van de 

laatvliegers gevonden. Hier vlogen tussen 22:20 en 22:30 vier tot vijf exemplaren langs. Langs de zuidrand van de 

bebouwde kom (Omloop) boven de beek tussen bosrand en tuinen bleven gedurende de nacht ca. vijf exemplaren 

jagen. In het oostelijk deel van het studiegebied was de laatvlieger schaars. In totaal zijn minimaal achttien 

laatvliegers in de westelijke helft van het studiegebied waargenomen. 

 

Natuurschermingswet (Nb-wet) 

Het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel (gebiedsnummer 38) ligt op ca. 4 km 

afstand ten oosten van het plangebied. Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel  

omvat het Vogelrichtlijngebied IJssel en het Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden IJssel. 

Het gebied uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, de 

aanliggende oeverwallen en de uiterwaarden. 

 

Tabel 9.3 geeft een overzicht van de soorten en habitats waarvoor het Natura 2000 

gebied is aangewezen in het (ontwerp-)aanwijzingsbesluit inclusief de 

instandhoudingsdoelstellingen (behoud- en verbeterdoelstelling).  

 

Met uitzondering van kamsalamander is het studiegebied niet van belang voor de 

instandhouding van de soorten van het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel. De 

kamsalamander komt lokaal in het Natura 2000 gebied voor in geïsoleerde populaties. 

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied, inclusief het verbeteren van de 

verbinding tussen populaties onderling en met belangrijke leefgebieden buiten het 

Natura 2000 gebied, is van belang voor de instandhouding van de soort. 
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Tabel 9.3 Instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en habitats voor het Natura 2000 gebied 

Uiterwaarden IJssel. 
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Habitattypen

H3150 Meren met krabbenscheer - > > +

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote 
fonteinkruiden)

- > = +

H3270 Slikkige rivieroevers - > > -
H6120 *Stroomdalgraslanden -- > > ++
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = = +
H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - = = +

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) - > > +
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) - > > ++

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart)

-- > > +

H91E0A *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) - = = +

H91E0B *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) -- > > +

H91F0 Droge hardhoutooibossen -- > > ++

H1134 Bittervoorn - = = = -

H1145 Grote modderkruiper - > > > +
H1149 Kleine modderkruiper + = = = +
H1163 Rivierdonderpad - = = = +
H1166 Kamsalamander - > > > -
H1337 Bever - > > > ?

A017 Aalscholver + = = 280 -
A119 Porseleinhoen -- > > 20 +
A122 Kwartelkoning - > > 60 +

A197 Zwarte Stern -- = = 50 +
A229 IJsvogel + = = 10 +

A005 Fuut - = = 220 -
A017 Aalscholver + = = 550 -

A037 Kleine Zwaan - = = 70 -
A038 Wilde Zwaan - = = 30 +
A041 Kolgans + = (<) = 16700 +
A043 Grauwe Gans + = (<) = 2600 +
A050 Smient + = (<) = 8300 -

A051 Krakeend + = = 100 -
A052 Wintertaling - = = 380 -
A053 Wilde eend + = = 2600 -
A054 Pijlstaart - = = 50 -
A056 Slobeend + = = 90 -

A059 Tafeleend -- = = 450 -
A061 Kuifeend - = = 690 -

A068 Nonnetje - = = 20 -
A125 Meerkoet - = = 3600 -
A130 Scholekster -- = = 210 -
A142 Kievit - = = 3400 -

A156 Grutto -- = = 490 +
A160 Wulp + = = 230 -
A162 Tureluur - = = 30 -

Legenda
SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
 = Behoudsdoelstelling

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering; de ten gunste formulering wil zeggen 

dat het is toegestaan dat het type in oppervlakte achteruitgaat ten gunste van een ander type dat expliciet is aangegeven 
in het aanwijzingsbesluit.

Rel. bijdrage Relatieve bijdrage van het gebied aan het voorkomen van de soort of het habitattype in Nederland

Habitattypen

Habitatsoorten

Broedvogels

Niet-broedvogels
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Ecologische Hoofdstructuur 

 

Alternatieven A en B 

Alternatieven A en B betreffen infrastructurele oplossingen binnen het bestaande profiel 

van de Molenstraat. Deze alternatieven beslaan of doorsnijden geen EHS gebied. Het 

invloedsgebied van de alternatieven reikt niet tot aan EHS gebied (zie hoofdstukken 

‘geluid’ en ‘bodem en water’). 

 

Alternatief C 

Het is nog niet bekend naar welke locatie(s) buiten de gemeentegrens beide 

bedrijventerreinen verplaatst zullen worden. Er is in dit stadium dan ook geen compleet 

beeld te schetsen van de situatie ten aanzien van de EHS voor deze variant. Dit is een 

leemte in kennis.  

 

Alternatief D 

Het randwegalternatief D beslaat een buitenste rand van het EHS gebied Landgoed het 

Hartelaar. Het gebied is voor een deel aangewezen als ecologische verbindingszone, 

model kamsalamander. Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in 

een landschapszone. ”Natte” elementen, vooral poelen, zijn essentieel. De kwaliteit van 

de natte elementen is van groot belang, terwijl de “droge” elementen zeer verschillend 

kunnen zijn. Behalve kamsalamander kunnen ook andere zeldzame amfibieën (o.a. 

knoflookpad) en ringslang doelsoort zijn.  

 

Behalve een stuk ecologische verbindingszone schampt de randweg ook een perceel 

met kernkwaliteit natuur. De volgende natuurdoelen zijn in het natuurbeheerplan 

opgenomen voor het gebied:  

1. botanisch waardevol grasland; 

2. droog bos met productiefunctie; 

3. om te vormen naar natuur.  

 

Het tracé is van belang voor vleermuizen en broedvogels. In groter verband is het 

Hartelaar van betekenis voor kamsalamander. Natuur, bos en cultuurgrond zijn 

verweven. De beek is ecologisch gezien van beperkte waarde. Voor vleermuizen 

vormen beek en landgoed echter een samenhangend geheel. 

 

In het Hartelaar ligt zoekgebied voor agrarisch natuurbeheer en kleinschalige 

ontwikkeling van nieuwe natuur. De volgende kernkwaliteiten zijn niet aan de orde: HEN 

wateren, stiltegebied, grote eenheid natuur, weidevogel- en ganzengebied, prioritair 

natuurdoeltype, parel en a-locatie bos.  

 

Alternatief E 

Voor het zuidelijk deel van het tracé zie boven onder D. Het noordelijk deel van deze 

variant (vanaf de spoorbaan tot aan de Rijksstraatweg) doorsnijdt een deel van de EHS 

dat is aangewezen als ecologische verbindingszone. De natuurdoelen zijn vergelijkbaar 

als onder D. Het zuidelijk deel van het tracé is van belang voor vleermuizen en 

broedvogels, specifiek een grote kolonie roeken. 
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9.5.2 Autonome ontwikkeling 

Uitbreiding bedrijventerrein Engelenburg 

Bij het bestaande bedrijfsterrein Engelenburg aan de zuidwestzijde van Twello is 

uitbreiding van het bedrijfsterrein gepland (5 hectare netto uitgeefbaar). Uitbreiding van 

bestaand bedrijfsterrein heeft vanwege de goede ligging en bundeling de voorkeur 

boven nieuwe locaties. 

 

Verbreding Hondsgrift  

De Hondsgrift wordt ter plekke van ’t Hartelaar verbreed ten gunste van natuurwaarden 

(Stroomgebieduitwerkingsplan Noordelijke IJsselvallei 2007-2010). De ecologische 

samenhang met het landgoed zal hierdoor naar verwachting toenemen. 

 

9.6 Effectbeschrijving 

9.6.1 Flora- en faunawet 

Alternatieven A en B 

Het invloedsgebied van beide alternatieven heeft geen betekenis voor (strikt) 

beschermde soorten. Areaal vernietiging, versnippering, verdroging (zie hoofdstuk 

bodem en water) en verstoring door licht en geluid van (het leefgebied van) beschermde 

soorten is dan ook niet aan de orde. De ingreep leidt niet tot overtreding van 

verbodsbepalingen ten aanzien van strikt beschermde soorten. De effecten ten aanzien 

van beschermde soorten worden als neutraal (0) beoordeeld. 

 

Alternatief C 

Het slopen van gebouwen en het verwijderen van beplanting kan leiden tot vernietiging / 

aantasting van in gebruik zijnde nesten van broedvogels en daarmee tot overtreding van 

verbodsbepalingen. Dit dient voorkomen te worden. Dit kan door sloopwerkzaamheden 

en het rooien van beplanting buiten het broedseizoen uit te voeren. Negatieve effecten 

op broedvogels zijn dan niet aan de orde.  

N.B. Voor dit alternatief is geen effectbepaling uitgevoerd voor de verplaatsing van de bedrijven buiten de 

gemeentegrens. Daarom is er ook geen verdere uitwerking m.b.t. voorkomen van beschermde soorten voor dit 

alternatief gemaakt.  

 

Alternatief D 

Het invloedsgebied heeft geen betekenis voor strikt beschermde soorten planten, 

ongewervelden, vissen en reptielen. Ten aanzien van deze soorten worden geen 

verbodsbepalingen overtreden en worden geen negatieve effecten verwacht.  

 

Aanlegfase 

Het verwijderen van beplanting voor de aanleg van de weg kan leiden tot verstoring van 

broedvogels en hun nestplaats en daarmee tot overtreding van verbodsbepalingen. Dit 

moet voorkomen worden. Dit kan door deze werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uit te voeren. Vogels met jaarrond beschermde nesten komen niet voor op het tracé van 

dit alternatief. De aanleg van de weg heeft geen negatief effect op de gunstige staat van 

instandhouding van voorkomende broedvogels. De effecten op broedvogels worden als 

neutraal (0) beoordeeld. 
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Aanleg van de randweg leidt niet tot vernietiging van verblijfplaatsen van eekhoorn. 

Vernietiging van bestaand leefgebied (kap van bos) is nihil en heeft geen effect op de 

gunstige staat van instandhouding van de regionale / lokale populatie. Wezenlijke 

verstoring (door geluid, licht) tijdens de aanleg is voor eekhoorn niet aan de orde. De 

effecten op eekhoorn worden als neutraal (0) beoordeeld. 

 

Het tracé heeft geen betekenis voor kamsalamander. Aanleg van de randweg leidt niet 

tot vernietiging van voortplantingswater of bestaand landbiotoop. De effecten op 

kamsalamander worden als neutraal (0) beoordeeld.  

 

Het invloedsgebied maakt deel uit van het leefgebied van vleermuizen. De kap van 

bomen voor de aanleg van het tracé zal naar verwachting niet leiden tot vernietiging van 

kolonieplaatsen van vleermuizen. Wel wordt met de kap van bomen langs de zuidrand 

van de bebouwde kom (Omloop) een vliegroute en foerageergebied aangetast van 

laatvlieger, gewone dwergvleermuis en watervleermuis (areaal vernietiging en 

versnippering). Belangrijke vliegroutes worden beschouwd als vaste verblijfplaats en zijn 

beschermd. Aantasting van de vliegroute en foerageergebied kan gemitigeerd worden 

door de nieuwe weg te voorzien van beplanting en verlichting te beperken (zie ook 

onderstaande). Effecten op de gunstige staat van instandhouding zijn niet te 

verwachten. De effecten op vleermuizen worden als licht negatief (-) beoordeeld. 

 

In de aanlegfase worden geen hydrologische veranderingen verwacht (zie hoofdstuk 

Bodem en Water). Indirecte effecten op beschermde soorten als gevolg van verdroging 

zijn dan ook niet aan de orde.  

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase kunnen verlichting en geluid leiden tot verstoring van fauna. Het 

betreft een nieuwe weg, dus een nieuwe bron van verstoring. De randweg is te 

karakteriseren als een minder drukke weg (< 10.000 verkeersbewegingen per etmaal) 

(zie onderdeel verkeersveiligheid) (Commissie MER, 2011). Minder drukke wegen 

hebben over het algemeen weinig ‘uitstralingseffecten’ (geluid, visuele verstoring) op 

vogels en vermoedelijk ook op overige fauna. Effecten op de gunstige staat van 

instandhouding worden niet verwacht. Verlichting van de randweg kan wel een negatief 

effect hebben op foerageergebied en een vliegroute van vleermuizen. Dit effect kan 

voorkomen worden door verlichting langs de weg te beperken. De effecten op 

vleermuizen worden als licht negatief (-) beoordeeld. 

 

In de gebruiksfase worden geen hydrologische veranderingen verwacht (zie hoofdstuk 

Bodem en water). Indirecte effecten op beschermde soorten als gevolg van verdroging 

zijn dan ook niet aan de orde.  

 

Alternatief E 

Het invloedsgebied heeft geen betekenis voor strikt beschermde soorten planten, 

ongewervelden, vissen en reptielen. Ten aanzien van deze soorten worden geen 

verbodsbepalingen overtreden en worden geen negatieve effecten verwacht. 
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Aanlegfase 

Kap van bomen ter hoogte van de Rijksstraatweg / Oude Wezeveldseweg leidt tot 

verstoring en vernietiging van nestlocaties van roeken. Nesten van de roek vallen ook 

buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- en verblijfplaats’ zoals is 

vermeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Nesten van roek zijn voor zover niet 

permanent verlaten, jaarrond beschermd. Voor vernietiging van nesten is een ontheffing 

nodig is van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Verstoring van andere broedvogels en 

hun nesten kan voorkomen worden door het verwijderen van beplanting buiten het 

broedseizoen uit te voeren. De effecten op broedvogels worden als licht negatief (-) 

beoordeeld.  

 

Effecten op vleermuizen worden als licht negatief (-) beoordeeld vanwege verlies en 

aantasting van foerageergebied en een vliegroute (zie onder D). Mitigatie is een 

voorwaarde. Voor eekhoorn en kamsalamander worden effecten vergelijkbaar met 

alternatief D als neutraal (0) beoordeeld. Er is geen sprake van overtreding van 

verbodsbepalingen. De gunstige staat van instandhouding is niet in het geding. 

 

In de aanlegfase worden geen hydrologische veranderingen verwacht (zie hoofdstuk 

Bodem en water); Indirecte effecten op beschermde soorten als gevolg van verdroging 

zijn dan ook niet aan de orde.  

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase kunnen verlichting en geluid leiden tot verstoring van fauna. Het 

betreft een nieuwe weg, dus een nieuwe bron van verstoring. De randweg is te 

karakteriseren als een minder drukke weg (< 10.000 verkeersbewegingen per etmaal) 

(zie onderdeel verkeersveiligheid) (Commissie MER, 2011). Minder drukke wegen 

hebben over het algemeen weinig ‘uitstralingseffecten’ (geluid, visuele verstoring) op 

vogels en vermoedelijk ook op overige fauna. Effecten op de gunstige staat van 

instandhouding worden niet verwacht. Verlichting van de randweg kan wel een negatief 

effect hebben op foerageergebied en een vliegroute van vleermuizen. Dit effect kan 

voorkomen worden door verlichting langs de weg te beperken. De effecten op 

vleermuizen worden als licht negatief (-) beoordeeld, zowel bij variant E1 met (open) 

tunnel als variant E2 zonder tunnel. 

 

In de gebruiksfase worden geen hydrologische veranderingen verwacht (zie hoofdstuk 

Bodem en water). Indirecte effecten op beschermde soorten als gevolg van verdroging 

zijn dan ook niet aan de orde.  

 

9.6.2 Natuurbeschermingswet 

Alternatieven A en B 

De alternatieven A en B hebben geen effect op de instandhoudingsdoelstellingen van 

het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel. Er is geen sprake van ruimtebeslag. Er is 

evenmin sprake van externe werking (verdroging, verstoring door geluid en licht). Het 

invloedsgebied van de alternatieven reikt niet tot aan het Natura 2000 gebied (zie 

hoofdstukken geluid en verdroging). De locaties hebben geen betekenis voor (de 

instandhouding van) soorten en habitats van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel. De effecten ten aanzien van Natura 2000 worden als neutraal (0) beoordeeld. 
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Alternatief C 

Het ontmantelen van de bedrijventerreinen en realisatie van woningbouw ter plekke 

heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 

gebied Uiterwaarden IJssel.  

N.B. Voor dit alternatief is geen complete effectbepaling uitgevoerd voor de verplaatsing van de bedrijven buiten de 

gemeentegrens. Daarom is er ook geen verdere uitwerking m.b.t. voorkomen van beschermde soorten voor dit 

alternatief gemaakt.  

 

Alternatieven D en E 

De alternatieven D en E hebben geen effect op de instandhoudingsdoelstellingen van 

het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel. Er is geen sprake van ruimtebeslag. Er is 

evenmin sprake van externe werking (verdroging, verstoring door geluid en licht). Het 

invloedsgebied van de alternatieven reikt niet tot aan het Natura 2000 gebied (zie 

hoofdstukken geluid en verdroging). Negatieve effecten op kamsalamander zijn niet aan 

de orde. De locaties hebben geen betekenis voor (de instandhouding van) overige 

soorten en habitats van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. De effecten ten 

aanzien van Natura 2000 worden als neutraal (0) beoordeeld. 

 

9.6.3 Ecologische Hoofdstructuur 

Alternatieven A en B 

Het invloedsgebied van alternatieven A en B beslaat geen EHS gebied. Deze 

alternatieven hebben dan ook geen effect op EHS gebied. De effecten ten aanzien van 

de EHS worden als neutraal (0) beoordeeld. 

 

Alternatief C 

Het ontmantelen van de bedrijventerreinen en realisatie van woningbouw ter plekke 

heeft een positief effect op nabijgelegen EHS gebied, de geluidsbelasting van het EHS 

gebied neemt namelijk af.  

N.B. Voor dit alternatief is geen complete effectbepaling uitgevoerd voor de verplaatsing van de bedrijven buiten de 

gemeentegrens. Daarom is er ook geen verdere uitwerking m.b.t. voorkomen van beschermde soorten voor dit 

alternatief gemaakt.  

 

Alternatief D 

Er is sprake van beperkt ruimtebeslag op bos en natuur (areaal vernietiging). Het betreft 

een buitenste rand van het EHS gebied Hartelaar ten noorden van het spoor op het 

smalste deel van de EHS. Verder leidt de ingreep tot een vermindering van de kwaliteit 

van leefgebied van vooral vleermuizen door vernietiging en aantasting (door verlichting) 

van foerageergebied en een vliegroute. Dit effect kan gemitigeerd worden. De toename 

in geluidsbelasting van EHS gebied is bij dit alternatief (605 ha) ten opzichte van de 

referentie situatie (604 ha) nihil. Uitgaande van mitigatie worden de effecten ten aanzien 

van de EHS als niet significant dus licht negatief (-) beoordeeld. Dit alternatief vormt niet 

of nauwelijks een extra barrière voor fauna. De bebouwde kom van Twello vormt reeds 

een harde barrière voor soorten als kamsalamander. Deze barrière wordt nog verder 

verhard door de aanleg van de randweg. 
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Alternatief E 

Dit alternatief leidt tot ruimtebeslag op bos en natuur (areaal vernietiging) en doorsnijdt 

de ecologische verbindingszone gevormd door landgoed het Hartelaar (versnippering). 

Verder leidt de ingreep tot een vermindering van de kwaliteit van leefgebied van vooral 

vleermuizen door vernietiging en aantasting (door verlichting) van foerageergebied en 

een vliegroute. Dit effect kan gemitigeerd worden. De toename in geluidsbelasting van 

EHS gebied is (zowel met als zonder tunnel) nihil. Gezien het ruimtebeslag en 

doorsnijding van de ecologische verbindingszone en gelet op de uitgangspunten van het 

provinciaal beleid (paragraaf 9.3.2) worden de effecten als significant negatief (--) 

beoordeeld. Doorsnijding van de ecologische verbindingszone - op een relatief smal 

deel van de zone - leidt tot een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor 

planten en dieren in de verbindingszone. 

 

9.7 Samenvattende effectbeoordeling flora en fauna 

Tabel 9.4 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Flora- en faunawet 0 0 0 - 
*
 - 

**
 

Natuurbeschermingswet 0 0 0 0 0 

EHS 0 0 0 - -- 

Effectbeoordeling  

Flora en fauna 

     

*  Negatief effect op één soortgroep: vleermuizen 
** Negatief effect op twee soortgroepen: vleermuizen en vogels (roek) 

 

Het invloedsgebied van de alternatieven A en B heeft geen betekenis voor strikt 

beschermde soorten en maakt geen deel uit van beschermd gebied (EHS/Nb-wet). 

Areaalvernietiging, versnippering, verdroging en verstoring door licht en geluid van (het 

leefgebied van) beschermde soorten is dan ook niet aan de orde. De ingreep leidt niet 

tot overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van strikt beschermde soorten noch 

tot effecten op instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied. 

 

Een effectbeoordeling voor alternatief C is op neutraal gehouden. Voor dit alternatief is 

geen nadere invulling van verplaatsing van de bedrijven buiten de gemeentegrens 

gemaakt. Daarom is er ook geen verdere uitwerking m.b.t. effectbeschrijving gegeven 

en derhalve als neutraal beschouwd.  

 

Alternatieven D en E onderscheiden zich in effecten op beschermde soorten en effecten 

op EHS-gebied. Beide alternatieven hebben een negatief effect op beschermde soorten. 

Bij alternatief D gaat het om één soortgroep, namelijk vleermuizen (laatvlieger, gewone 

dwergvleermuis en watervleermuis). 

Bij alternatief E gaat het om twee soortgroepen, namelijk vleermuizen (laatvlieger, 

gewone dwergvleermuis en watervleermuis) en vogels (roek).  

Een vermeldenswaardig verschil tussen beide alternatieven is verder de mate van 

oppervlakteverlies EHS, dit is voor alternatief E groter dan D.  
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Tot slot leidt alternatief E op het smalste deel tot versnippering van de ecologische 
verbindingszone (EHS) gevormd door het Hartelaar en alternatief D niet. Versnippering 
kan slechts voor een deel gemitigeerd worden met faunatunnels. Er is wat dat betreft 
geen onderscheidend verschil tussen alternatief E1 (met tunnel) en E2 zonder tunnel. 
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10 BODEM EN WATER 

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

bodem en water beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

10.2 Vooraf 

Onderzoek naar de tijdelijke (aanleg) effecten was geen onderdeel in dit deelonderzoek. 

Dit is een aandachtspunt voor het vervolg. 

 

10.3 Relevant beleid 

10.3.1 Wettelijk kader 

Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming heeft primair tot doel bodemverontreiniging te voorkomen, 

dan wel maatregelen te treffen als nieuwe bodemverontreinigingen zijn ontstaan. Ook 

biedt de wet een kader om verantwoordelijkheden vast te stellen over bodem-

verontreinigingen en regelt deze wet wie welk deel van de kosten voor bodemsanering 

betaalt. De wet biedt middelen voor milieuhygiënische beoordeling van 

bodemverontreinigingen en vastgelegde saneringsregelingen. 

 

De Wet bodembescherming is een wet die algemene richtlijnen geeft die nader 

uitgewerkt moeten worden (raamwet) en dus geen handhaving kent door het verlenen 

van vergunningen. Als uitvloeisel van de Wet bodembescherming is een aantal 

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) opgesteld. 

 

De Wet Bodembescherming kent een algemene zorgplicht (artikel 13) met betrekking tot 

de verontreiniging van de bodem: de voorgenomen activiteit mag geen nieuwe 

bodemverontreinigingen veroorzaken. Gebeurt dit wel of worden bestaande 

bodemverontreinigingen aangetroffen, dan geeft de wet aan dat deze 

bodemverontreinigingen moeten worden gesaneerd en op welke wijze dit moet 

gebeuren. 

Binnen het studiegebied dient te worden bekeken waar zich bodemverontreinigingen 

bevinden. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit is op 1 januari 2008 deels in werking getreden. Het Besluit 

bodemkwaliteit streeft naar duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen 

bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en ruimte voor het gebruiken 

van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of aanleg van 

wegen. 
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Het nieuwe beleid sluit aan bij de herziening van het Europese landbouwbeleid. 

Provincies, waterschappen en gemeenten moeten bij beslissingen over het gebruik van 

de bodem de mogelijke effecten ervan beoordelen. Dit wordt vastgelegd in een 

bodembeheerplan of verordening. 

 

Europese Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is op 22 december 2000 officieel van kracht 

geworden. In de dochterrichtlijn grondwater zijn zaken uit de richtlijn met betrekking tot 

grondwater nader uitgewerkt. 

De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van water in alle wateren en stelt 

zich ten doel dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben 

bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water.  

Centrale aandachtpunten zijn:  
 de gebiedsgerichte aanpak, waarbij wordt uitgegaan van een indeling in 

stroomgebieddistricten;  
 het watergebruik, waarbij een volledige kostenterugwinning wordt vooropgesteld 

voor geleverde diensten inzake watergebruik;  
 het uitwerken van maatregelen, ondermeer uitgaande van een gecombineerde 

aanpak door beperking van verontreiniging aan de bron door middel van 
emissiegrenswaarden en door het vastleggen van milieukwaliteitsnormen;  

 het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen, namelijk de goede ecologische 
toestand voor het oppervlaktewater en de goede chemische toestand voor het 
grondwater, via de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen en het uitwerken van 
programma’s.  

De laatste twee punten zijn met name van belang voor het voorliggende MER-

onderzoek. 

 

Waterwet 

In de Waterwet (Wtw) zijn 8 ‘oude’ wetten bij elkaar gebracht tot één wet. De waterwet is 

gericht op integraal waterbeheer, met de volgende doelstellingen: 

 Voorkomen en, waar nodig, beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 

 Beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 

 Vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook 

de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de 

Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 

vergunningstelsels en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is 

dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden 

gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning. Een belangrijke 

verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in 

het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte 

lozingen vallen onder het Wm bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe 

lozingen vallen onder het gezag van de Waterwet (waterschappen voor de regionale 

wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren). De directe lozingen vallen onder de 

Waterwet. De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet Milieubeheer (Wm). 
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Wet gemeentelijke watertaken 

Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Naast een 

verankering van de hemelwatertaken in de wet is er ook een aanvulling van het 

gemeentelijke takenpakket. Zo heeft de gemeente naast een zorgplicht voor afvalwater 

en regenwater nu ook een zorgplicht voor grondwater. De drie zorgplichten van de 

gemeente zijn: 
1. de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 
2. de zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, 

dat de perceelseigenaar niet redelijkerwijs zelf kan verwerken; 
3. de zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen 

om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor zover 
gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van 
het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. 

 

Deze wet is geïntegreerd in de Waterwet, de Wet Milieubeheer en de Gemeentewet. 

Gemeente Voorst heeft de Wet gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd in het 

Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2010-2014.  

 

Keur 

De Keur is een afzonderlijke verordening van de waterschappen. De Keur stelt in ieder 

geval dat het verboden is om op enige wijze: 

 de doorstroming in wateren te belemmeren of te stremmen; 

 nieuwe wateren te graven of te hebben; 

 wijzigingen aan te brengen in de loop of afmetingen van de wateren of deze geheel 

of gedeeltelijk te vernauwen, te verkleinen, te verondiepen of te dempen; 

 werken uit te voeren in waterkeringen. 

Mits het belang van een adequate waterbeheersing en goede waterhuishouding niet 

wordt geschaad, kan aan particulieren of intstanties vrijstelling of vergunning worden 

verleend voor het aanpassen van oppervlaktewater, dijken en kunstwerken. 

 

Vanuit de keur is het voor het project MER Randweg Twello van belang dat de 

waterlopen en waterkeringen, en de mogelijke effecten hierop, in beeld worden 

gebracht. 

 

Besluit ruimtelijke ordening 

Om de waterhuishouding meer sturend te laten zijn bij ruimtelijke ordening is per 1 

november 2003 de watertoets wettelijk verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke 

Ordening (Bro). Door het opnemen van een waterparagraaf in de ruimtelijke 

ordeningsplannen is nu een basis gelegd om de belangen van de waterhuishouding al in 

een vroeg stadium mee te wegen in de besluitvorming. Daarvoor is overleg nodig met 

de waterbeheerder, in dit geval waterschap Veluwe. 

 

Wet Milieubeheer 

De Wet Milieubeheer is de belangrijkste milieuwet. Daarin staat hoe overheden zoals 

gemeenten en provincies het milieu moeten beschermen. De belangrijkste hulpmiddelen 

om te zorgen voor een schoon milieu zijn milieuplannen, milieukwaliteitseisen, 

milieueffectrapportage, vergunningen en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor 

financiële maatregelen om een schoon milieu te stimuleren, zoals bijdragen (o.a. 

verwijderingsbijdrage voor afgedankte auto’s) en schadevergoedingen.  
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10.3.2 Beleidskader 

Nationaal Waterplan 

Dit eerste Nationaal Waterplan is opgesteld voor de planperiode 2009-2015. Het 

formuleert een antwoord op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, demografie en 

economie en investeert in duurzaam waterbeheer. De Deltacommissie heeft het kabinet 

geadviseerd over een duurzaam waterbeheer. De eerste, beleidsmatige, van de twaalf 

aanbevelingen van de Deltacommissie is onderdeel van dit Nationaal Waterplan. 

 Het Nationaal Waterplan voorziet in een intensievere samenwerking tussen de 

overheden. De grondgedachte voor duurzaam waterbeheer is “meebewegen met 

natuurlijke processen waar het kan, weerstand bieden waar het moet en kansen 

voor welvaart en welzijn benutten”. Dit geldt ook voor water en ruimte. De Nota 

Ruimte regelde de ruimtelijke doorwerking van het huidige waterbeleid. Het 

Nationaal Waterplan vervangt op onderdelen het beleid uit de Nota Ruimte voor het 

IJsselmeer, de Noordzee en de rivieren. Voor de gebieden die onderdeel uitmaken 

van de ruimtelijke hoofdstructuur, te weten de kust, de grote rivieren en het 

IJsselmeergebied, zal in de nabije toekomst de Algemene Maatregel van Bestuur 

(AMvB) Ruimte relevant zijn. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water, afgesloten in 2003, geactualiseerd in 2008 en 

met een looptijd tot 2015, en het Bestuursakkoord Waterketen dat in 2007 is afgesloten 

met een looptijd tot 2011, hebben de basis gelegd voor het Bestuursakkoord Water. 

Doel van het Bestuursakkoord Water is om het watersysteem ‘op orde te krijgen’. 

 

De maatregelen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op: 

 heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte; 

 beheersbaar programma voor de waterkeringen; 

 doelmatig beheer van de waterketen; 

 werkzaamheden slim combineren; 

 het waterschapsbestuur. 

 

De doelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord Water blijven onverkort leidend 

voor de komende jaren om het watersysteem op orde te krijgen en te houden. 

 

De hoofddoelstellingen uit het NBW zijn het waarborgen van het veiligheidsniveau bij 

overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Hierbij wordt de voorkeur 

gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen: 

 water als ordenend principe, ruimte reserveren voor (tijdelijke) waterberging; 

 geen afwenteling van problemen richting benedenstroomse gebieden; 

 voorkeursvolgorde ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; 

 voorkeursvolgorde ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’. 

 



 
 
 
 
 
 

 

MER Randweg Twello  9W0766/R005/EBEL/MDGR/Ensc 

Definitief rapport - 95 - Mei 2012 

 

 

 

Het procesinstrument watertoets is alleen voor bestemmingsplan en het inpassingsplan 

bij wet geregeld. Afgesproken is, om de watertoets, conform de Bestuurlijke Notitie 

Watertoets, uit te voeren bij àlle overige ruimtelijke plannen die van belang zijn voor het 

waterbeheer, waaronder structuurvisies. Deze afspraak is in het Bestuursakkoord Water 

overgenomen om te voorkomen dat ze vervalt vanwege de beëindiging van het 

Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 

Waterplan Gelderland 2010-2015 

Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan 

(WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland 

is tegelijk opgesteld met de water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In 

onderlinge samenwerking zijn de plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. In het 

plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en 

wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, 

regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. 

Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. 

 

Waterbeheersplan Veluwe 2010-2015 

In het waterbeheersplan beschrijft het waterschap voor de planperiode 2010 tot en met 

2015 de strategische visie op de uitvoering van haar taken. Dit is uitgewerkt in concrete 

doelen en een uitvoeringsstrategie. Op onderdelen (robuust watersysteem, 

waterkwaliteit en ecologie) wordt een doorkijk gegeven tot 2027. Op grond van wet- en 

regelgeving en afspraken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten 

de waterschappen in Nederland de watersystemen in 2015 kwalitatief en kwantitatief op 

orde hebben. In het waterbeheersplan 2010-2015 wordt voor wat betreft de 

Kaderrichtlijn Water concreet de wateropgave aangegeven inclusief financiering voor 

2015 met een doorkijk naar 2027.  

 
Waterplan Voorst 

In het Bestuursakkoord Water (NBW) is aangegeven dat alle gemeenten met een 

wateroverlast problematiek over een vastgesteld gemeentelijk waterplan moeten 

beschikken. Tevens wordt vanuit het Rijk aangestuurd op een uitwerking van de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de huidige gemeentelijke waterplannen. 

Om in te gaan op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied is in samenwerking met 

Waterschap Veluwe het Waterplan Voorst opgesteld. Door dit gezamenlijke plan moet in 

de toekomst geld en tijd worden bespaard door kennis en ervaring te delen op het 

gebied van water. Het waterplan wordt tevens opgesteld om op gemeentelijk niveau te 

komen tot een integrale visie op de plaats en functie van water in de bebouwde 

omgeving en het landelijke gebied. Voor het plan is van belang dat: 

 aan de westzijde van Twello een ringtransportleiding geprojecteerd staat die voor 

2015 aangelegd gaat worden; 

 de Hondsgrift over een lengte van 1 km verbreedt gaat worden. 
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Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 

Met het GRP 2010-2014 zijn de gemeentelijke watertaken vastgelegd. Tevens is de 

Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem Voorst verankerd. De OAS Voorst is het 

beleidskader voor een deel van de afvalwateractiviteiten van het waterschap en de 

gemeente met betrekking tot het behalen van de Basisinspanning door de gemeente en 

de afnameverplichting van het waterschap. Voor het plan is van belang dat: 

 de bestaande overstort op de Hondgrift behouden blijft en er geen concreet 

voornemen is deze overstort te wijzigen; 

 aan de westzijde van Twello een ringtransportleiding geprojecteerd staat die voor 

2015 aangelegd gaat worden. 

 

10.4 Beoordelingscriteria 

Voor het beoordelen van de effecten van de alternatieven is een beoordelingskader 

opgesteld. De criteria zijn hieronder toegelicht. 

Om de verschillen tussen de varianten inzichtelijk te maken kan in de meeste gevallen 

worden volstaan met een kwalitatieve beoordeling van de te verwachten effecten, op 

basis van kaartmateriaal, resultaten van eerdere onderzoeken en expert judgement. 

Voor beoordeling van het aantal te kruisen saneringslocaties zijn de effecten wel 

gekwantificeerd en voor de beïnvloeding van bodem- en (grond)waterkwaliteit door run-

off (afspoeling wegdek door regenwater) is een semi-kwantitatieve inschatting gemaakt 

op basis van landelijke default waarden.  

 

10.4.1 Toelichting per beoordelingscriterium 

Beïnvloeding bodem- en grondwaterkwaliteit 

Het gebruik van de weg heeft de volgende risico’s voor de bodem, grondwater- en 

oppervlaktewaterkwaliteit tot gevolg: 

 Het risico van verspreiding van bestaande (water-) bodemverontreinigingen. 

 Het risico van het verslechteren van bodem en grondwaterkwaliteit als gevolg van 

run-off en verwaaiing vanaf een vervuild wegdek. 

 

Aan de hand van een GIS-analyse wordt bepaald hoeveel bodemverontreinigingen, uit 

de bodematlas van de provincie Gelderland, door de verschillende alternatieven worden 

doorsneden. De informatie is, op basis van mondelinge toelichting van de gemeente 

Voorst, geactualiseerd.  

 

De belasting van emissies vanaf het wegdek (run-off en verwaaiing) zijn bepaald op 

basis van landelijke emissiefactoren. Er is beoordeeld of in het ontwerp maatregelen zijn 

opgenomen om emissies vanaf het wegdek te beperken. 

 

De effecten zijn aan de hand van semi-kwantitatieve informatie en op basis van expert 

judgement bepaald. Voor het bepalen van de effecten van de weg op bestaande 

verontreinigingslocaties, is een inventarisatie gemaakt van de ernstige verontreinigingen 

ter plaatse van de geprojecteerde alternatieven. Bij doorsnijding van een 

bodemverontreiniging, dient in de meeste gevallen sanering plaats te vinden. Hierdoor 

zal de bodemkwaliteit verbeteren. Dit wordt als een positief milieueffect aangemerkt. 

Van de verontreinigde locaties die buiten het weglichaam vallen, wordt aangegeven of 

ze beïnvloedt zullen worden door bijvoorbeeld veranderingen in de grondwaterstroming. 
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De oorzaak van veranderingen in de grondwaterstroming worden beschreven bij 

verandering grondwaterregime. 
 

Verandering grondwaterkwantiteit 

Bij de aanleg van de weg kunnen bestaande grondwaterstanden veranderen. Dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van het verharde oppervlak of door een 

(gedeeltelijke) verdiepte ligging van het tracé. Verandering van de grondwaterstand 

hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. De verandering van de grondwaterstand kan 

echter afgeleide effecten tot gevolg hebben zoals zettingen, gewasschade en 

verdroging. Deze afgeleide effecten zullen onder dit criterium beoordeeld worden. 

 

De effecten worden beoordeeld op basis van expert judgement. Aan de hand van de 

huidige grondwaterstanden, ondiepe en diepe bodemopbouw wordt geschat of er 

wijzigingen zijn te verwachten ter plaatse van de geprojecteerde alternatieven, in het 

bijzonder in relatie tot de verdiepte constructies. 
 

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwantiteit 

Als gevolg van het dempen of doorkruisen van watergangen, wordt het watersysteem 

verstoord. Uitgangspunt is dat bij het dempen en/of doorkruisen van waterlopen nieuwe 

waterlopen worden aangelegd, zodat het systeem gehandhaafd blijft.  

 

De effecten van de realisatie van de geprojecteerde alternatieven zijn beoordeeld op 

basis van expert judgement. Er mogen geen belemmeringen van de aan- en afvoer van 

water binnen het watersysteem optreden. 

 

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit 

In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke effecten als gevolg van te lozen 

bemalingswater op het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is doorgaans van een 

andere chemische samenstelling dan het grondwater. Bij het gebruik van de weg kan de 

oppervlaktewaterkwaliteit worden beïnvloed door de afspoeling van wegwater (run-off).  

 

De effecten worden beoordeeld op basis van expert judgement. Er wordt beoordeeld of 

in het ontwerp voldoende maatregelen zijn opgenomen om emissies vanaf het wegdek 

te beperken en verspreiding in het bestaande watersysteem tegen te gaan.  

 

Beïnvloeding retentiegebied 

Het doorsnijden van een retentiegebied is van invloed op de bergingscapaciteit. Om de 

bergingscapaciteit bij doorsnijding te handhaven dienen er compenserende maatregelen 

getroffen te worden.  

De effecten van de realisatie van de weg worden beoordeeld op basis van expert 

judgement. De huidige bergingscapaciteit mag niet worden verminderd. 

 

In tabel 10.1 wordt ingegaan op de waarderingsmethodiek. Hierbij wordt aangegeven 

wanneer een bepaalde score wordt toegekend. 
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Tabel 10.1 Toetsingscriterium en waarderingsmethodiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Beïnvloeding bodem- en grondwaterkwaliteit ++ Het tracé kruist meerdere ernstig verontreinigde locaties. 

Vervuiling van de bodem, grond- en 

oppervlaktewaterkwaliteit door run-off van het wegdek 

wordt voorkomen. 

+ Het tracé kruist enkele ernstig verontreinigde locaties. 

Vervuiling van de bodem, grond- en 

oppervlaktewaterkwaliteit door run-off van het wegdek 

wordt voorkomen. 

0 Het tracé kruist geen ernstige verontreinigde locaties. 

Vervuiling van bodem- en grondwater door run-off van het 

wegdek wordt voorkomen. 

- Het tracé kruist geen ernstige verontreinigde locaties. 

Vervuiling van de bodem wordt beperkt. Geen doorslag van 

de verontreinigingen naar het grondwater. 

-- Het tracé kruist geen ernstige verontreinigde locaties. Er 

vindt verontreiniging van de bodem plaats en er is doorslag 

naar het grondwater. 

Verandering grondwaterkwantiteit ++ Wijzigingen van grondwaterstanden met als gevolg 

positieve afgeleide effecten op landbouw, natuur of 

bebouwd gebied. 

+ Wijzigingen van grondwaterstanden met als gevolg licht 

positieve afgeleide effecten op landbouw, natuur of 

bebouwd gebied. 

0 Geen significante veranderingen grondwaterstand. 

- Wijzigingen van grondwaterstanden met als gevolg licht 

negatieve afgeleide effecten op landbouw, natuur of 

bebouwd gebied. 

-- Sterke wijzigingen van grondwaterstanden met als gevolg 

negatieve afgeleide effecten op landbouw, natuur of 

bebouwd gebied 

Beïnvloeding retentiegebieden ++ als de capaciteit in aanzienlijke mate toeneemt 

+ als de capaciteit in beperkte mate toeneemt 

0 als de capaciteit behouden blijft 

- als de capaciteit afneemt 

-- als de capaciteit afname leidt tot inundatie 
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Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit ++ De realisatie van de weg wordt gecombineerd met 

maatregelen om de huidige waterkwaliteit sterkt te 

verbeteren en toekomstige verontreinigingen te voorkomen. 

+ De realisatie van de weg wordt gecombineerd met 

maatregelen om de huidige waterkwaliteit te verbeteren en 

toekomstige verontreinigingen te voorkomen. 

0 Er zijn over het hele tracé voldoende effectbeperkende 

maatregelen in het ontwerp opgenomen om negatieve 

effecten op oppervlaktewaterkwaliteit te voorkomen. 

- Er zijn onvoldoende effectbeperkende maatregelen in het 

ontwerp opgenomen om negatieve effecten op de 

oppervlaktewaterkwaliteit te voorkomen 

-- Er zijn geen effectbeperkende maatregelen in het ontwerp 

opgenomen om negatieve effecten op 

oppervlaktewaterkwaliteit te voorkomen 

Verandering oppervlaktewaterregime 

 

++ Aanpassingen aan het oppervlaktewaterregime sluiten 

optimaal aan bij de gebruiksfuncties 

+ Aanpassingen aan het oppervlaktewaterregime sluiten 

beter aan bij de gebruiksfuncties 

0 Het oppervlaktewaterregime ondervindt geen wezenlijke 

verbetering/verslechtering. 

- Het oppervlaktewaterregime ondervindt een verslechtering, 

maar dit heeft geen relevante nadelige effecten op de 

omgeving. 

-- Het oppervlaktewaterregime ondervindt een verslechtering 

met nadelige effecten op de omgeving. 

 

10.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven ten aanzien van de bodemopbouw, 

het grond- en oppervlaktewater en de autonome ontwikkelingen. De benodigde 

gegevens voor dit hoofdstuk zijn gebaseerd op actuele, lokale informatie van 

bodemopbouw en grondwaterstanden (Dinoloket), de grondwatertrappen kaart, de 

geomorfologische kaart en informatie met betrekking tot bodemverontreinigingen 

(Bodematlas provincie Gelderland). 

 

Het studiegebied voor het aspect bodem en water omvat het invloedsgebied langs de 

tracés van de alternatieven. Het gebied is gelegen in de gemeente Voorst, provincie 

Gelderland en ligt in het waterbeheergebied van waterschap Veluwe.  

 

10.5.1 Ligging onderzoeksgebied 

Het studiegebied wordt bepaald door de reikwijdte van de effecten op bodem en water 

en daarmee samenhangende eventuele afgeleide effecten. De effecten zijn naar 

verwachting zeer lokaal van aard en doen zich voor in de directe omgeving van 

geprojecteerde alternatieven. Daarom is het onderzoeksgebied beperkt tot enkele 

tientallen meters van de directe omgeving van de geprojecteerde alternatieven. In figuur 

10.1 is het onderzoeksgebied weergegeven. 
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Figuur 10.1 Onderzoeksgebied 

 

De maaiveldhoogte varieert van circa NAP + 6,00 meter op de hoger gelegen 

dekzandruggen tot circa NAP + 4,50 meter in de lager gelegen beekdalgronden.  

Het landgebruik is hoofdzakelijk bebouwd gebied en agrarisch gebied (grasland en 

mais). Overige beperkt voorkomende typen landgebruik zijn bos (naald- en loofbos) en 

natuur (natuurgraslanden).  

 

10.5.2 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Bodemverontreinigingslocaties 

In afbeelding 10.2 zijn de bij de provincie Gelderland bekende bodemverontreinigings- 

locaties binnen het onderzoeksgebied weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de 

bodematlas Gelderland
3
. Omdat de gegevens van de bodematlas niet actueel bleken te 

zijn, heeft Gemeente Voorst mondeling een actualisatie gegeven van deze gegevens in 

cursief weergegeven. 

Het gaat om de volgende locaties: 

 bedrijventerrein ‘t Belt; 

 bedrijventerrein Nijverheid; 

 Stationstraat (voormalig Dumeco terrein): gesaneerd; 

 Veilingterrein (de voormalige loodsen bij het spoor waar nu bedrijven staan): 

gesaneerd. 

 

                                                   
3
 Bodematlas van de provincie Gelderland 
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Afbeelding 10.2 (voormalige) bodemverontreinigingen in de kern van Twello. 

 

In het historische bodembestand Gelderland zijn mogelijke bodemverontreinigingen in 

kaart gebracht op grond van historische activiteiten (afbeelding 10.3).Het zegt niets over 

de feitelijke verontreinigingssituatie. 

 

 
Figuur 10.3 Mogelijke bodemverontreinigingen kern Twello op basis van historische 

activiteiten. 
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Emissies vanaf het wegdek 

Het autoverkeer produceert milieubelastende stoffen door verbranding van brandstoffen, 

slijtage van auto’s en wegdek, corrosie van wegmeubilair, uitloging van 

wegenbouwmateriaal, onkruidbestrijdingsmiddelen, wegenzout, et cetera. Door 

afstromend regenwater van de weg (run-off) worden deze verontreinigingen verspreidt 

in de bodem of in het grond- en oppervlaktewater  

 

In de huidige situatie wordt de run-off in het stedelijke gebied hoofdzakelijk via een 

gemengd rioolstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Buiten 

het stedelijke gebied wordt het wegwater veelal in de bermbodem geïnfiltreerd.  

In hoeverre de bodem en het grondwater door de run-off worden verontreinigd hangt af 

van diverse fysische en chemische processen die in de bodem optreden. Uit onderzoek
4
 

naar de mate van verontreiniging blijkt dat het grootste deel van de verontreinigingen 

accumuleert in de toplaag van de bodem. Vooral dicht bij de weg en tot een diepte van 

circa 40 centimeter in de bodem is sprake van verontreiniging. Zware metalen (met 

name koper), PAK’s en olie vormen de grootste bedreiging. De meer mobiele 

verontreinigingen, zoals (minerale) olie, zullen zich minder goed aan de bodem hechten 

en kunnen op langere termijn het grondwater bereiken.  

 

10.5.3 Grondwaterkwantiteit 

Op basis van informatie uit REGIS II
5
 is de bodemopbouw beschreven. Vanaf het 

maaiveld wordt een freatische watervoerend pakket aangetroffen behorend tot de 

Formatie van Boxtel en Formatie van Kreftenheye. De dikte is circa 13 meter. Plaatselijk 

wordt het watervoerende pakket gescheiden door slecht doorlatende klei en leem- 

afzettingen op drie meter diepte (dikte circa 1 meter). De eerste goed ontwikkelde 

scheidende laag, met een maximale dikte van 4 meter, wordt gevormd door de Formatie 

van Kreftenheye, ‘laagpakket van Zutphen’. Het tweede watervoerende pakket bestaat 

uit matige en grove afzettingen, behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De dikte van 

het pakket is circa 30 meter. Het tweede watervoerende pakket wordt aan de onderzijde 

begrensd door de 2e scheidende laag, behorend tot de Formatie van Kreftenheye, 

‘laagpakket van Twello’. In afbeelding 10.4 is het geohydrologische profiel weergegeven 

en in tabel 10.2 de geohydrologische schematisatie. 

 

                                                   
4
 CIW afstromend wegwater, 2002 

5
 REGIS II (Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem), Dinoloket TNO-NITG, 2007 
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Afbeelding 10.4 Geohydrologisch profiel van noord naar zuid. 

 

Tabel 10.2 Regionale geohydrologische bodemopbouw in het onderzoeksgebied 

Bodemlaag Top  

[NAP meter] 

Hoofdlithologie Lithostratigrafie 

[Formatie] 

Opmerking 

1
e
 Watervoerende 

pakket 

+ 6,00 Zand Boxtel Plaatselijke 

inschakeling 

van klei en 

leemlagen 

1
e
 Scheidende laag -7,00 Klei / leem Kreftenheye 

laagpakket van 

Zutphen 

- 

2
e
 Watervoerende 

pakket 

-11,00 Zand Kreftenheye - 

2
e
 Scheidende laag -40,00 Klei Kreftenheye 

laagpakket van Twello 

 

 

In afbeelding 10.5 zijn de grondwatertrappen (gt’s) op basis van de ‘Bodemkaart van 

Nederland’ weergegeven. Een grondwatertrap berust op de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Tabel 10.6 

geeft de indeling van de grondwatertrappen weer.  
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Figuur 10.5 Grondwatertrappen op basis van de bodemkaart 1:50.000. 

 

Tabel 10.6 Indeling en verklaring van de grondwatertrappen. 
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Ter plaatse van de geprojecteerde alternatieven komen hoofdzakelijk 

grondwatertrappen III en VII voor. Gronden met grondwatertrap III zijn intermediaire 

gebieden en vormen het overgangsgebied tussen de relatief hooggelegen 

infiltratiegebieden en de laaggelegen kwelgebieden. Grondwatertrap III wordt 

aangetroffen ter plaatse van de lager gelegen beekeerdgronden Op de hogere 

dekzandkoppen worden grondwatertrap VI en VII aangetroffen. Dit zijn 

infiltratiegebieden, en vormen het voedingsgebied voor de kwel die in de laaggelegen 

gebieden uittreedt.  

 

Het regionale grondwatersysteem wordt bepaald door de stuwwal van de Veluwe, welke 

de grondwaterscheiding vormt. Aan de oostzijde van de stuwwal volgt het grondwater 

de hoogte van de topografie in de richting van de IJssel. De freatische grondwaterstand 

bevindt zich in het onderzoeksgebied tussen de NAP + 2,50 – 3,00 meter. Lokaal is de 

grondwaterstroming meer divers. De lager gelegen beekdalgronden ontvangen 

grondwater (kwel) dat geïnfiltreerd is op de dekzandkoppen. Een en ander is 

weergegeven in afbeelding 10.7. 

 

 
Afbeelding 10.7 Grondwatersysteem. 

 

10.5.4 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Het onderzoeksgebied is gelegen in het beheersgebied van Waterschap Veluwe en ligt 

in het stroomgebied van de Twellose Beek en de Hondsgrift die ten noorden van Twello 

samen stromen in de Terwoldse Wetering. Via de Terwoldse Wetering stroomt het water 

via het Toevoerkanaal naar gemaal Terwolde. Eindgemaal Terwolde zet het water 

uiteindelijk op de IJssel. De Twellose Beek en de Hondsgrift ontspringen op het Veluwe 

massief en worden gevoed met enerzijds neerslag uit het direct omliggende 

afwateringsgebied, en anderzijds kwel uit de IJssel en het Veluwe massief. De Twellose 

Beek en de Hondsgrift hebben een drainerende functie. In het westelijk deel van de kern 

Twello stroomt het ondiepe grondwater voor een gedeelte richting de Hondsgrift en een 

gedeelte richting de Twellose Beek. 

 

Ten zuiden van Twello stroomt de Koppelleiding. De Koppelleiding verbindt het 

stroomgebied van de Fliert en de Twellose Beek/Hondsgrift, via het gemaal Voorderpad, 

met elkaar. Ten noorden van bedrijventerrein Engelenburg ligt een retentiegebied, in 
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eigendom van de gemeente en in beheer van het waterschap. In het retentiegebied 

wordt het hemelwater van het bedrijventerrein Engelenburg, het drainagewater van de 

voetbalvelden en de hemelwaterafvoer van het gebied nabij de kerk Duistervoorde 

opgevangen. Bij hevige regenval stort het water over van het retentiegebied, via een 

particuliere sloot, naar de Hondsgrift. 

 

De oppervlaktewaterkwaliteit van de Hondsgrift is in 2010 beoordeeld op basis van 

visuele inspectie. Hierbij is de kwaliteit gecategoriseerd als “basiskwaliteit zonder 

knelpunt”. Het streefbeeld voor dit water is “kijkwater” en gesteld is dat de Hondsgrift 

voldoet aan dit streefbeeld.  

 

Op de Hondsgrift zit ter hoogte van de Molendwarsstraat een overstort van het 

gemengde rioolstel. De riooloverstort op de Hondsgrift levert geen problemen op voor 

de waterkwaliteit, het ontvangend water is groot genoeg en stroomt voldoende door 

zodat er geen urgente problemen ontstaan na een overstortgebeurtenis. 

 

10.5.5 Retentiegebied 

Ten noorden van het bedrijventerrein ligt het retentiegebied voor hemelwater vanaf het 

bedrijventerrein, Hier komt ook de drainage van de voetbalvelden samen met de 

hemelwaterafvoer van het gebied nabij de kerk Duistervoorde. De retentie is in 

eigendom bij de gemeente en in beheer van het waterschap. De retentie loopt op dit 

moment via een smalle particuliere sloot naar de Hondsgrift. 

 

10.6 Autonome ontwikkeling 

Verschillende klimatologische veranderingen worden er in de toekomst verwacht. 

Hierdoor zullen perioden met piekafvoeren van water verder toenemen. De verwachting 

is dat het watersysteem hierop geleidelijk wordt aangepast. 

 

Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater wordt lichte 

verbetering verwacht in verband met aangescherpte regelgeving en toenemende 

inspanningen op dit vlak, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

10.7 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden voor het aspect Bodem en Water aan de hand van de relevante 

beoordelingscriteria de milieueffecten van de verschillende alternatieven ten opzichte 

van de referentiesituatie in beeld gebracht.  

 

10.7.1 Beïnvloeding bodem- en grondwaterkwaliteit 

Alternatieven A, B, C, D, E 

Er worden geen bodemverontreinigingen doorsneden. Wel zijn er op korte afstand van 

de tracés aandachtspunten aanwezig zoals bodemverontreinigingen die nog nader 

moeten worden onderzocht en verdachte activiteiten uit het verleden. Het is dus niet uit 

te sluiten dat er op die plaatsen verontreiniging in de bodem aanwezig zijn. In tabel 10.3 

staan deze aandachtslocaties weergegeven, met daarbij aangegeven bij welk tracé het 

een rol kan spelen. 
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Tabel 10.3 Historisch verdachte activiteiten en nader te onderzoeken bodemverontreinigingen 

Activiteit 
Status in 

bodemloket 
A B C D E  

Molenstraat 28. Mogelijk verontreinigde 

locatie. Molenstraat 30 tank met zand 

30-9-99 

Uit het historische 

bodembestand 

Ja Ja nee nee Nee 

Nijverheidsstraat 29. Ondergrondse 

benzinetanks. Mogelijk ernstig 

verontreinigd 

Uit het historische 

bodembestand, tank 

12-9-96 verwijderd 

Nee Nee Nee Nee nee 

Nijverheidsstraat 36. Mölder 

Metaalconstructiebedrijf. Ernstig 

verontreinigd, niet spoedeisend.  

Uitvoeren nader 

onderzoek 

Nee Nee Nee Ja Ja 

Activiteit Status in 

bodemloket 

A B C D E  

Nijverheidsstraat 42. Ondergrondse 

benzinetanks. Mogelijk ernstig 

verontreinigd 

Uitvoeren nader 

onderzoek 

Nee Nee Nee Ja Ja 

Molendwarsstraat 58. Beton- en 

cementwarenindustrie. Mogelijk ernstig 

verontreinigd en spoedeisend 

Uit het historische 

bodembestand 

Nee Nee Nee nee nee 

Molendwarsstraat 60. Slachterij en 

vleeswarenindustrie. Mogelijk 

verontreinigd. 

Uit het historische 

bodembestand 

Nee Nee Nee Ja Ja 

Mosseler Goorstraat 5. diesel 6m
3
 

Benzinepompinstallatie. Mogelijk ernstig 

verontreinigd. 

Uit het historische 

bodembestand 

Nee Nee Nee Ja Ja 

Rijksstraatweg 150. Ondergrondse 

benzinetanks. Diesel OG 8m
3
 1-9-91 

Tanks verwijderd. Mogelijk ernstig 

verontreinigd 

Uit het historische 

bodembestand 

Nee Nee Nee Nee Ja 

* cursief weergegeven de mondelinge toelichting van gemeente Voorst voor actualisatie 

 

Het criterium kruising bodemverontreinigingen is als neutraal (0) beoordeeld, dit 

betekent niet dat er geen verontreiniging aanwezig is. Het is op dit moment alleen nog 

niet geconstateerd.  

 

Emissies wegverkeer 

Het wegontwerp van alle varianten voorziet in maatregelen om de emissie van 

vervuilende stoffen door het wegverkeer naar de bodem en grondwater te 

voorkomen/beperken. De volgende maatregelen zijn als uitgangspunt bij de 

effectbeoordeling gehanteerd: 

 De run-off van de alternatieven over bestaande verharding wordt opgevangen door 
kolken en middels een gemend rioolstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. 

 In de ontwerpen wordt uitgegaan van bermpassages aan weerszijde van de weg, 
waarin het afstromende hemelwater gecontroleerd kan infiltreren; 

 water vanuit de tunnel wordt opgevangen en via regenwaterriolering naar de 
bermpassages gepompt. 
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Alternatieven A en B 
Het alternatief gaat over reeds bestaande wegen. Er is geen toename van het verharde 
oppervlak. De run-off wordt via een gemengd rioolstelsel afgevoerd naar de RWZI, 
emissie van vervuilende stoffen naar bodem en grond- en oppervlaktewater wordt 
voorkomen. Dit betreft geen verandering ten opzichte van de huidige situatie en wordt 
neutraal (0) beoordeeld. 

 

Alternatief C 
Het alternatief gaat over reeds bestaande wegen. Er is geen toename van het verharde 
oppervlak. Er zal dan ook geen toename van de run-off zijn. Emissie van vervuilende 
stoffen naar de bodem en het grondwater wordt voorkomen. Dit betreft geen 
verandering ten opzichte van de huidige situatie en wordt neutraal (0) beoordeeld. 
 

Alternatief D 
Er is een toename van het verharde oppervlak waardoor de emissie toeneemt. Om de 
emissies van de run-off te beperken worden aan weerszijden van de weg 
bermpassages aangelegd. Door gecontroleerd te infiltreren in de bermpassages worden 
de verontreinigingen in de bodem beperkt. Doorslag van verontreinigingen naar het 
grondwater wordt voorkomen door tijdig de bodem van de bermpassages te saneren. 
Ten opzichte van de huidige situatie verslechtert de bodemkwaliteit licht. Dit wordt licht 
negatief (-) beoordeeld. 

 

Alternatief E 
Er is een toename van het verharde oppervlak waardoor de emissie toeneemt. Om de 
emissies van de run-off te beperken wordt aan weerszijden van de weg een 
bermpassages aangelegd. Ter plaatse van de onderdoorgang wordt de run-off 
opgevangen in een pompkelder. De pompkelder wordt ontworpen volgens de Europese 
richtlijnen en functioneert daarmee als een bezinkbak, waarin de verontreinigingen 
worden afgevangen. Het afvalwater wordt daarna geloosd op de bermpassages.  
 
Door gecontroleerd te infiltreren in de bermpassages worden de verontreinigingen in de 
bodem beperkt. Doorslag van verontreinigingen naar het grondwater wordt voorkomen, 
door tijdig de bodem van de bermpassages te saneren. Ten opzichte van de huidige 
situatie verslechtert de bodemkwaliteit licht. Dit wordt licht negatief (-) beoordeeld. 

 

10.7.2 Verandering grondwaterkwantiteit 

Om opvriezen te voorkomen en voldoende draagkracht te garanderen, dient de 
ontwateringsdiepte (verschil GHG en het peil van de weg) minimaal 0,80 meter te zijn.  
 
Er wordt uitgegaan van grondwaterneutraal bouwen; daar waar hoge 
grondwaterstanden voorkomen wordt het wegtracé opgehoogd. Ter plaatse van 
onderdoorgangen worden waterdichte constructies toegepast, zodat geen drainage 
nodig is om de grondwaterstand permanent te verlagen.  
 
Alternatieven A, B en C 
De alternatieven zijn geprojecteerd over de bestaande infrastructuur van de 
Molenstraat. De bestaande infrastructuur wordt opnieuw ingericht, er is geen toename 
van het verharde oppervlak. Er worden geen veranderingen in de grondwaterstanden 
aangebracht. Dit wordt beoordeeld als neutraal (0). 
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Alternatief D 
Ter plaatse van het geprojecteerde wegtracé wordt grondwatertrap III en VII 
aangetroffen. Ter plaatse van grondwatertrap VII is de ontwateringsdiepte voldoende 
om de draagkracht van de grond te garanderen. Ter plaatse van grondwatertrap III is de 
ontwatering onvoldoende, hier zal het geprojecteerde wegtracé worden opgehoogd (tot 
een hoogte vergelijkbaar met de ligging van de Zuiderlaan). 
 
De aanleg van de weg resulteert in een toename van het verharde oppervlak. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid voor hemelwater om in de bodem te infiltreren belemmerd. 
Echter, het hemelwater zal als run-off in de wegberm terechtkomen, infiltreren en het 
grondwater aanvullen.  
 
Er wordt niet verwacht dat door de toename van het verharde oppervlak, het ophogen 
van de weg en het aanbrengen van de tunnelconstructie de grondwaterstand wordt 
beïnvloed. Wel zal door de verlegging van de Hondsgrift een nadelig effect optreden 
voor het aspect natuur. Landbouwschade en schade in bebouwd gebied wordt niet 
verwacht. Het alternatief wordt als licht negatief beoordeeld (-).  
 
Alternatief E 
Ter plaatse van het geprojecteerde wegtracé zijn grondwatertrap III en VII aanwezig. 
Ter plaatse van grondwatertrap VII is de huidige ontwateringsdiepte voldoende om de 
draagkracht van de grond te garanderen. Het wegtracé wordt opgehoogd ter plaatse 
van grondwatertrap III.  
 
De aanleg van de weg betekent een toename van het verharde oppervlak. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid voor hemelwater om in de bodem te infiltreren in principe 
belemmerd. Echter, het hemelwater zal als run-off in de wegberm terechtkomen en in de 
wegberm infiltreren.  
 
Er bevindt zich één tunnel in het geprojecteerde wegtracé. De onderkant van de 
tunnelelementen bevinden zich op circa 5 meter beneden maaiveld. Gezien de dikte van 
het eerste watervoerende pakket (circa 14 meter) en het ontbreken van ondiepe 
scheidende lagen wordt verondersteld dat de tunnel geen permanente blokkering vormt 
in het eerste watervoerende pakket.  
 
De tijdelijke effecten van de aanleg van de tunnel vormen in dit stadium een 
kennisleemte. 
 
Er wordt niet verwacht dat door de toename van het verharde oppervlak, het ophogen 
van de weg en het aanbrengen van de tunnelconstructie de grondwaterstand wordt 
beïnvloed. Wel zal door de verlegging van de Hondsgrift een nadelig effect optreden 
voor het aspect natuur. Landbouwschade en schade in bebouwd gebied wordt niet 
verwacht. Het alternatief wordt als licht negatief beoordeeld (-).  
 

10.7.3 Verandering oppervlaktewaterregime 

Om de afvoerrichting en afvoercapaciteit van water door en uit het gebied te kunnen 

waarborgen mag bij de kruising met watergangen het doorstroomprofiel niet worden 

verkleind. De duikers dienen zodanig gedimensioneerd te worden dat de 

doorstroomcapaciteit gelijk blijft en de opstuwing niet te groot wordt (liever een grote 

duiker dan meerdere kleine duikers naast elkaar). Ondanks dat de doorstroomcapaciteit 

gewaarborgd is kunnen er nog wel indirecte gevolgen zijn. Kruisingen zorgen voor een 

verstoring doordat flora en fauna van de oevers worden aangetast, duikers zijn minder 
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goed passeerbaar, vergen meer onderhoud zijn. De alternatieven zijn beoordeeld op het 

aantal nieuwe kruisingen met watergangen die op de legger van het waterschap Veluwe 

zijn aangegeven. 

 
Alternatieven A, B en C 
De alternatieven zijn geprojecteerd over de bestaande infrastructuur van de 
Molenstraat. De bestaande infrastructuur wordt opnieuw ingericht, er vinden geen 
veranderingen in het oppervlaktewatersysteem plaats. Dit wordt beoordeeld als neutraal 
(0). 

 
Alternatief D 

Dit alternatief kruist 2 watergangen. Tevens wordt een gedeelte van een watergang 

verlegd. Omdat het ontwerp van de deels te verleggen watergang nog niet bekend is 

(mogelijke verbetering van het watersysteem) en de 2 overkluizingen vanuit ecologisch 

en beheers- oogpunt niet optimaal is scoort dit alternatief licht negatief (-). 

 
Alternatief E 

Dit alternatief kruist 2 watergangen. Tevens wordt een gedeelte van een watergang 

verlegd. Omdat het ontwerp van de deels te verleggen watergang nog niet bekend is 

(mogelijke verbetering van het watersysteem) en de 2 overkluizingen vanuit ecologisch 

en beheers- oogpunt niet optimaal is scoort dit alternatief licht negatief (-). 

 

10.7.4 Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit 

Bepalend voor de verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn de emissies vanaf 

de weg naar het oppervlaktewater. Enkel schoon water, wat voldoet aan de eisen vanuit 

de Waterwet, mag worden geloosd op het bestaande oppervlaktewatersysteem. 

 
De alternatieven A, B en C zijn geprojecteerd over de bestaande infrastructuur van de 
Molenstraat. De bestaande infrastructuur wordt opnieuw ingericht, er vinden geen 
veranderingen in de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem plaats. Dit wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 

 
Alternatief D 
Er is ruimte gereserveerd voor bermpassages aan weerszijden van het tracé waar het 
water gecontroleerd kan infiltreren. Door toepassing van de bermpassage is de 
verwachting dat de oppervlaktewaterkwaliteit van het huidige oppervlaktewatersysteem 
niet nadelig wordt beïnvloed als gevolg van de aanleg van de weg. Dit alternatief wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 
Alternatief E 
Er is ruimte gereserveerd voor bermpassages aan weerszijden van het tracé waar het 
water gecontroleerd kan infiltreren. In de tunnel wordt het water middels 
regenwaterriolering naar de bermpassages geleid/gepompt. Door toepassing van de 
bermpassage is de verwachting dat de oppervlaktewaterkwaliteit van het huidige 
oppervlaktewatersysteem niet nadelig wordt beïnvloed als gevolg van de aanleg van de 
weg. Dit alternatief wordt beoordeeld als neutraal (0). 
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10.7.5 Aantasting retentiegebied 

Om de bergingscapaciteit te kunnen waarborgen mag de inhoud van het retentiegebied 

niet worden verkleind. 

 
Geen van de alternatieven doorsnijden het retentiegebied Engelenburg. Dit wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 

10.8 Samenvattende effectbeoordeling bodem en water 

Tabel 10.4 Samenvattende tabel effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Kruising 

bodemverontreinigingen 

0 0 0 0 0 

Emissies wegverkeer 

(run off) 

0 0 0 - - 

Verandering 

grondwaterkwantiteit 

0 0 0 - - 

Verandering 

oppervlaktewaterregime 

0 0 0 - - 

Beïnvloeding 

oppervlaktewaterkwaliteit 

0 0 0 0 0 

Aantasting 

retentiegebied 

0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling  

Bodem en water 

     

 
De alternatieven zijn, voor wat betreft de aspecten bodem en water, niet zeer 
onderscheidend. 
 

De alternatieven A en B zijn geprojecteerd op bestaande verhardingen. Deze worden op 

een andere manier ingericht door middel van belijning etcetera, maar ingrepen die effect 

hebben op de bodem en/of de waterhuishouding zijn niet voorzien. Daardoor treedt 

geen verbetering of verslechtering op voor deze aspecten en zijn de onderdelen 

neutraal beoordeeld. 

 

Alternatief C betreft louter een verkeerskundige variant, hiervoor vinden helemaal geen 

ruimtelijke ingrepen plaats en treedt dus ook geen verbetering of verslechtering op voor 

de aspecten. Om variant C hierdoor niet te laten verdwijnen in dit deelonderzoek, is 

deze toch opgenomen in de beoordeling en als neutraal beoordeeld. 

 

Alternatief D betreft de ‘halve randweg’. Dit betreft een nieuw tracé met nieuwe 

verharding. Het is niet uit te sluiten dat de bodem onder en naast dit nieuwe tracé van 

kwaliteit verandert (ophoping van milieuvreemde stoffen door het gebruik van de weg). 

In het ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van bermen waarin deze stoffen 
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geconcentreerd worden en niet ongecontroleerd kunnen verspreiden. Echter bestaat er 

wel kans op lichte verslechtering van de bodemkwaliteit.  

Voor de aanleg van dit alternatief worden duikers aangelegd en een watergang verlegd. 

Er worden namelijk twee watergangen gekruist. De plannen hiervoor zijn nog niet 

uitgewerkt. Dit dient als aandachtspunt in het verdere traject meegenomen te worden. 

De verlegging van de watergang mag geen negatieve gevolgen hebben voor de afvoer 

van het water. De duikers moeten ruim voldoende worden gedimensioneerd én moeten 

voldoen aan de noodzakelijke ecologische voorzieningen. 

 

Alternatief E betreft de ‘volledige randweg’. Hiervoor wordt het spoor gekruist waarvoor 

twee mogelijkheden zijn onderzocht: een gelijkvloerse overgang en een kruising 

onderdoor. 

De beoordeling komt overeen met de situatie voor variant D, dit wordt hier niet herhaald. 

De kruising met het spoor vormt in de definitieve situatie geen onderscheid tussen 

gelijkvloers of onderdoor. 
In de tijdelijke (aanleg) fase, zal voor de aanleg van de onderlangs kruising grondwater 
worden onttrokken. Het onttrekken van grondwater heeft effect op de grondwaterstand 
in de omgeving. De mate en verspreiding van de verlaging en de afgeleide effecten 
daarvan zijn niet onderzocht. 
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11 LANDSCHAP 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

landschap beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

11.2 Vooraf 

Het criterium ‘beïnvloeding geomorfologie’ is in de startnotitie opgenomen bij het aspect 

‘bodem en water’. Dit criterium behoort echter niet tot het aspect ‘bodem en water’ maar 

tot het aspect ‘landschap’. De criteria ‘waardevolle structuren’ en ‘waardevolle 

elementen’ geven invulling aan het criterium ‘beïnvloeding geomorfologie’, zodanig dat 

het afzonderlijk meenemen van dit criterium niet noodzakelijk wordt geacht.  

De geomorfologische eenheden zijn namelijk vergelijkbaar met de waardevolle 

landschappelijke structuren en elementen.  

 

11.3 Beleidskader 

Nationaal Landschap 

Het rijk heeft twintig Nationale Landschappen aangewezen. Zeven daarvan liggen in 

Gelderland. Het doel van de Nationale Landschappen is om de kernkwaliteiten van deze 

unieke landschappen te behouden of te versterken. Deze landschappen hebben elk een 

unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen en vertellen daarmee 

het verhaal van het Nederlandse landschap. Nationale Landschappen zijn geen musea, 

maar gebieden waar mensen gewoon wonen, werken, ondernemen en recreëren.  

Binnen de Nationale Landschappen is daarom ‘behoud door ontwikkeling’ het 

uitgangspunt voor ruimtelijk beleid. De landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend 

voor de wijze waarop gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de Nationale 

Landschappen zich voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere 

kwaliteiten van het gebied worden behouden of worden versterkt (ja-mits regime).’’ 

 

Streekplan Gelderland 2005 

De provincie Gelderland heeft de Nationale Landschappen in de Streekplanuitwerking 

gedetailleerd begrensd, zie afbeelding 11.1. De oostgrens van Nationaal Landschap 

Veluwe ligt op de westelijke grens van de bebouwing van Twello. Het ruimtelijke beleid 

voor de Nationale Landschappen is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005 en 

uitgewerkt in de Streekplanuitwerking Waardevolle Landschappen van 2006. Naast 

deze streekplanuitwerking is voor ieder Nationaal Landschap een uitvoeringsprogramma 

vastgesteld, waarin globaal is aangegeven welk type project voor subsidie in 

aanmerking komt. 

 

Provinciale doelstellingen  

De toenemende verstedelijking kan afbreuk doen aan de visueel ruimtelijke kenmerken 

en landschapsstructuren die veelal de basis vormen voor regionale identiteit. 

Afzonderlijke ruimtelijke ingrepen kunnen leiden tot fragmentatie van landschappelijk  
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Afbeelding 11.1 Begrenzing Nationaal Landschap Veluwe rondom Twello 

samenhangende ‘ensembles’. Dit wordt wel aangeduid met termen als ‘verrommeling’ 

en ‘vervlakking’. Dit leidt onder meer tot een verdere verdichting van open landschappen 

en het opener worden van kleinschalige landschappen.  

 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen stelt de provincie als doelen van het 

ruimtelijk beleid voor de Gelderse landschappen: 

 Het instandhouden van de variatie aan Gelderse kenmerkende landschappen. 

 Het behouden van de openheid van karakteristieke open landschapseenheden 

(waardevolle open gebieden). 

 Het versterken van de samenhang in karakteristieke landschappen (waardevolle 

landschappen). 

 Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap. 

 

De provincie heeft niet alleen een goede afstemming op aanwezige 

landschapskenmerken tot doel, maar stelt dat ruimtelijke ontwikkeling ook moet 

bijdragen aan verbetering van de landschappelijke samenhang. De provincie benadert 

het landschap met een ontwikkelingsgerichte strategie: “ontwikkeling met kwaliteit”. Dat 

wil zeggen dat de ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals woningbouw, wegen, de 

aanleg van bedrijventerreinen en natuurontwikkeling, moet bijdragen aan verbetering 

van de landschappelijke samenhang. 

 

Landschapsontwikkelingsplan 

Medio 2010 is door de raad van de gemeente Voorst het Landschapsontwikkelingsplan 

vastgesteld (LOP). Met dit LOP wil de gemeente in de autonome ontwikkeling van het 

landschap sturen op behoud en op ontwikkeling van het bestaande landschap.  

Het LOP geeft weer welke kenmerken aanwezig zijn binnen de verschillende 

landschapseenheden (kampontginningen, landgoederen, broekontginningen, de open 

gebieden). 
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Ruimtelijke toekomstvisie Voorst, 2005 (RTV) 

Gemeente Voorst typeert zich als een landelijke gemeente met elf kernen en het open 

en groene hart van de Stedendriehoek. Gemoedelijkheid, geborgenheid, het landschap 

en ruimte binnen de gemeente worden als waardevol ervaren. Wegen worden 

verkeersveilig ingericht met behoud van leefbaarheid en bereikbaarheid van kernen en 

voorzieningen. Voor alle kernen wordt gestreefd naar een 'dorpse sfeer'. 

Twello ligt tussen Apeldoorn en Deventer centraal in de gemeente Voorst. In een carré 

rondom Twello ligt een groot aantal landgoederen. In het open middengebied is er 

ruimte voor het versterken van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten en verder voor 

nieuwe activiteiten, recreatie en toerisme.  

 

Gebiedsvisie Twello ZuidZuidWest (TZZW 2008) 

De gebiedsvisie TZZW 2008 geeft aan dat de komende jaren in het teken komen te 

staan van veranderingen in het landelijk gebied die hun weerslag hebben op het 

karakter van het zuidwesten van Twello. Gewenste uitbreiding van bedrijvigheid, 

logistieke verbetering van zowel ontsluiting van het landelijke gebied als de veiligheid 

van de kern Twello, de mogelijke capaciteitsverruiming van de A1 en de onvermijdelijke 

schaalvergroting in de landbouw zijn enkele van de meest in het oog springende 

kwesties die spelen in dit landelijke gebied. 

De visie kent de volgende conclusies: landschap, natuur, beken en landgoederen zijn de 

dragers van een vitaal Twello ZZW. Binnen dat landschappelijke raamwerk is er ruimte 

voor agrarische activiteiten. 

 

11.4 Beoordelingscriteria 

Voor het aspect ‘landschap’ zijn de milieueffecten onderzocht op twee 

beoordelingsthema namelijk: 

 verandering landschappelijk waardevolle structuren;  

 verandering kenmerkende landschapselementen.  

 

Verandering landschappelijk waardevolle structuren  

Als het gaat om veranderingen van waardevolle structuren gaat het in dit gebied primair 

om de structuren van het kamp- en broekontginningen: open broeken, afwisseling van 

open kenmerkende kampen en gesloten bossen en/of singels.  

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin kenmerkende landschappelijke 

structuren (visueel ruimtelijk) worden beschadigd of vernietigd.  

De beoordeling vindt plaats op een kwalitatieve wijze. Er is sprake van een negatief 

effect indien landschapsstructuren worden aangetast of vernietigd. Omdat met de 

aanleg van de randweg er altijd sprake is van aantasting van het landschap is van een 

positief effect sprake indien tegelijk één of meer kenmerkende landschapsstructuren 

worden hersteld.  

 

Verandering kenmerkende landschapselementen  

Als het gaat om veranderingen van elementen in het landschap gaat het primair om de 

lanen, sloten, zandpaden, solitaire bomen, lintstructuren van hagen, bos en/of singels. 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin landschapselementen worden 

verwijderd of aangetast in hun bestaan, hersteld of toegevoegd. De beoordeling vindt 

plaats aan de hand van het aantal en het oppervlak (m2) dat wordt aangetast of 

verwijderd.  
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Tabel 11.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Verandering landschappelijk waardevolle 

structuren. Van toepassing op de structuren van 

de kenmerkende kamp- en broekontginningen. 

(afwisseling van de relatief open broeken en het 

gesloten kampenlandschap). 

 

++ Herstel > 2  kenmerkende landschapsstructuren  

kampen 

+ Herstel < 2 kenmerkende landschapsstructuren 

kampen 

0 Geen verstoring kenmerkende waardevolle 

groenstructuren kampen 

- In mindere mate verstoring of aantasting kenmerkende 

landschapsstructuren van de broeken of 

kampenlandschap. (vernietigen/aantasten <2 

kenmerkende landschapsstructuren) 

-- In grote mate verstoring of vernietiging kenmerkende 

landschapsstructuren van de broeken kampen 

(vernietigen/aantasten > 2 kenmerkende 

landschapsstructuren) 

 

Verandering kenmerkende 

landschapselementen (monumentale lanen, 

watergangen, sloten, halfverharde lanen,  brede 

bossingels, oud parkbos, erven, laaggelegen 

productiebos en overgangen tussen landgoed 

en bebouwing). 

 

++ Toevoegen van >2 of beeldbepalende 

landschapselementen > 100 m2 

+ Toevoegen van <2 beeldbepalende 

landschapselementen > 100m2 

0 Geen aantasting landschapselementen 

- Aantasting/verwijdering van < 2 beeldbepalende 

landschapselementen > 100 m2 

-- Aantasting verwijdering van > 2 beeldbepalende 

landschapselementen > 100m2 

 

11.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

11.5.1 Huidige situatie 

Kenmerkende landschappelijk waardevolle structuren  

Het landschap rondom Twello wordt ter plaatse van het plangebied gekenmerkt door 

een tweetal landschappelijke eenheden: de kampontginningen, veelal de landgoederen 

en de broekenontginningen, de open gebieden.  

De hogere delen van het plangebied bestaan uit kampen die liggen op kleine 

zandopduikingen temidden van een relatief grootschalig landschap (de broeken). Soms 

waren de opduikingen te laag om vroeg in gebruik te nemen. De hogere 

zandopduikingen waren, doordat ze net iets hoger liggen dan de omgeving geschikt 

voor bouw van landhuizen of boerderijen, de gronden waren geschikt voor akkerbouw, 

nu zijn dit veelal de kampen. De oudste kampontginningen dateren uit het jaar 1000 en 

zijn gelegen rondom Twello, thans de landgoederenzone.  

Vanuit de hogere en bewoonde kampontginningen werden de lager gelegen en natte 

broeken (woeste – en heidegronden) planmatig ontgonnen en in gebruik genomen. Veel 

van deze broekgronden zijn pas in de 19
e
 en 20

e
 eeuw in gebruik genomen. Dit is over 

het algemeen het zuidelijk deel van het plangebied. Het zijn nu natte en open, vaak 

intensieve landbouwgebieden die vaak sterk planmatig ontgonnen zijn. Door de 

intensieve landbouw zijn veel van de karakteristieke structuren verdwenen. Kenmerkend 

voor de planmatige broekontginningen zijn de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen 

van ontginningsbases en kavels of slagen (Bottenhoekseweg, Leemsteeg en 
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Zonnenbergstraat). De ontginningsas van de Leemsteeg is als zichtas gebruikt voor de 

buitenplaats ‘t Hartelaar.  

 

Onderscheidende kernkwaliteiten van de landschapstypen kampontginningen en 

broeken zijn de hoger gelegen (landgoed) bossen, de planmatige ontgonnen open 

ruimten van de broekontginningen,  de weteringen en watergangen, de open kampen en   

de dichte bosstructuren.   

 

Kenmerkende landschapselementen 

Landschapselementen vormen samen het skelet van het landschap. De beek de 

Hondsgrift en de begeleidende beplantingen vormen de blauwgroene ader door het 

gebied. De laaggelegen bossen en singels horen bij het landgoed ’t Hartelaar. 

Landgoed het Hartelaar en de buitenplaats Welbergen worden verbonden door een 

halfverharde laan met zuidelijk van de spoorlijn monumentale bomen. Nabij de 

spoorwegovergang is een tweetal erven gelegen passend binnen het landgoedkarakter. 

Ten noorden van de spoorwegovergang is onlangs een laaggelegen productiebos 

gekapt en herplant met inheemse beplantingen. De Buitenplaats Welbergen is omsloten 

door oud parkbos met kenmerkende stinzen flora. Langs de Rijksstraatweg in het 

noordelijk plangebied is fragmentarisch een monumentale wegbeplanting aanwezig van 

eiken die fysiek de verbinding vormen tussen de landgoederen Het Hartelaar, 

Welbergen en het Nieuwe Wezeveld. Langs de spoorlijn en zuidzijde Rijksstraatweg 

liggen brede bossingels, voornamelijk bestaande uit essen.  

 

Op onderstaande afbeelding 11.2 zijn de hiervoor beschreven landschappelijk 

waardevolle structuren en kenmerkende landschapselementen weergegeven. De kaart 

is tevens opgenomen in Bijlage 11. 
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Afbeelding 11.2 Landschappelijk waardevolle structuren en kenmerkende 

landschapselementen. 

 

11.5.2 Autonome ontwikkeling 

De open ruimten van de broeken blijven landbouwkundig intensief in gebruik. Dit heeft 

vooral te maken met de schaalvergroting die in de landbouw is ingezet. De 

boerenbedrijven worden minder in aantal, maar omvangrijker. Hierdoor vindt er een 

verdichting van bebouwing plaats op het niveau van het erf. De nu nog aanwezige 

verspreid voorkomende landschappelijke beplantingen worden schaarser en zullen in de 

toekomst verdwijnen. De watergangen en wegen worden onderhouden conform 

beheerplannen. De hoofdfunctie blijft waterafvoer, andere functies zijn vooralsnog 

ondergeschikt, met uitzondering van waterberging.  

Wegbeplantingen langs de ontginningsassen worden zonodig aangeplant, gaten worden 

aangevuld.  

De landgoederen worden vaak volgens beheerplannen onderhouden om de biotoop 

voor plant en dier te behouden of versterken; verandering in beeld vindt niet of 

nauwelijks plaats. De laaggelegen snelgroeiende bossen worden na kap herplant 

(Boswet), veelal met duurzame soorten zoals eik en els. Monumentale bomen langs 

paden en wegen worden jaarlijks geïnspecteerd en zonodig onderhouden. De bossen 

en singels worden planmatig onderhouden en overstaanders blijven over als 

structurerende elementen binnen deze beplantingen. De aanwezige, veelal kleine 

akkers (kampen) worden beheerd middels beweiding of ingezaaid met gewassen.  

Daar waar zich mogelijkheden voordoen om landschapssubsidies aan te wenden wordt 

dit toegepast. Het kader hiervoor vormt het LOP en provinciale subsidieverodeningen en 

in de toekomst wordt gebruikt gemaakt van groene en of blauwe diensten.  
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11.6 Effectbeschrijving 

11.6.1 Verandering landschappelijk waardevolle structuren 

Alternatief A en B 

Omdat de tracés van deze alternatieven zijn gelegen in de kern Twello hebben de 

varianten geen effect op de aanwezige landschappelijke structuren en elementen. De 

landschappelijk waardevolle en kenmerkende landschapsstructuren zoals openheid van 

de broeken en afwisselende beslotenheid van de kampen blijven intact. Er vindt geen 

verstoring van waardevolle groenstructuren plaats en landschapselementen blijven 

volledig intact.  

  

Alternatief C 

De transformatie van ‘t Belt en Nijverheid naar wonen levert een gunstige 

landschappelijke situatie op. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de transformatie leidt 

tot een verbetering van de landschappelijke kwaliteit vanwege een hogere beeldkwaliteit 

die wordt nagestreefd bij de functie wonen. Een meer landschappelijke setting van huize 

Welbergen is gewenst. Bij transformatie van beide bedrijventerreinen is namelijk 

toevoeging van landschappelijke structuren mogelijk. Ook kan de afronding tussen 

landgoed Hartelaar en de woonwijk sterk verbeteren indien transformatie naar wonen 

plaatsvindt. Niet uitbreiden van Engelenburg is een duidelijk pluspunt voor het open 

landschap van de broeken. Aantasting van dit open landschap is dan ook niet aan de 

orde. 

 

Alternatief D 

Alternatief D maakt geen gebruik van de huidige wegenstructuur, het betreft nieuwe 

infrastructuur. Het open broekenlandschap wordt door dit alternatief aan de rand 

doorneden, hierdoor blijft de openheid relatief groot. Daarnaast worden enkele 

kenmerkende open en gesloten structuren van de kampen geraakt. Er ontstaan hierdoor 

enkele toevallige ‘plukken’ groen die gebiedsvreemd zijn omdat ze niet meer 

kenmerkend zijn voor het kampenlandschap. Huize Welbergen en het Nieuwe Wezeveld 

vallen buiten het plangebied van dit alternatief, effecten hierop treden niet op.  

 

Alternatief E 

Het eerste deel van dit alternatief heeft dezelfde ligging als alternatief D. De open ruimte 

van het broekenlandschap wordt aan de rand doorsneden. De kenmerkende 

landschappelijke structuren (kampen) zuidelijk en noordelijk van de spoorlijn worden 

aangetast omdat deze binnen de invloedssfeer van het tracé liggen. Kleinschalige 

kampjes worden doorsneden en de randweg ligt in het beeld als grootschalig 

gebiedsvreemd element binnen dit kleinschalige kampenlandschap. De kenmerkende 

afrondende, veelal subtiele beplantingstructuren verdwijnen en maken plaats voor een 

harde intensieve rondweg. Kenmerkende halfverharde wegstructuren worden aangetast. 

De aansluiting van een forse, gebiedsvreemde rotonde tast het lommerrijke beeld van 

het landschap rondom het landgoed het Nieuwe Wezeveld aan. Huize Welbergen komt 

landschappelijk gezien op een eiland te liggen; het wordt door infrastructuur afgesloten 

van de grotere landschappelijke eenheid waar het nu deel van uit maakt.  

De variant met de tunnel onder het spoor door betekent voor het landschap een nog 

grotere aantasting van het landschap dan de variant met de gelijkvloerse kruising. Een 

tunnel heeft namelijk een groter ruimtebeslag en dat betekent een omvangrijkere 

aantasting van het landschap. Daarnaast wordt het fysieke beeld van het landschap 
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door een tunnel flink aangetast, omdat het een lege vlakte oplevert. Het betreft een 

grootschalig gebiedsvreemd element in een kleinschalig landschap. Het beeld wordt 

hierdoor behoorlijk verstoord.  

 

11.6.2 Verandering kenmerkende landschapselementen 

Alternatief A en B 

Omdat de tracés van deze alternatieven zijn gelegen in de kern Twello hebben de 

varianten geen effect op de aanwezige landschappelijke structuren en elementen. De 

landschappelijk waardevolle landschapselementen blijven intact. Er vindt geen 

verstoring of vernietiging van waardevolle landschapselementen plaats.  

 

Alternatief C 

De transformatie van ‘t Belt en Nijverheid naar wonen levert een gunstige 

landschappelijke situatie op. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de transformatie leidt 

tot een verbetering van de landschappelijke kwaliteit vanwege een hogere beeldkwaliteit 

die wordt nagestreefd bij de functie wonen. De bestaande landschapselementen kunnen 

onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe groenstructuur. Het niet verder ontwikkelen 

van Engelenburg is gunstig omdat kenmerkende landschapselementen zoals sloten niet 

worden aangetast.  

 

Alternatief D 

Alternatief D maakt geen gebruik van de huidige wegenstructuur, het betreft nieuwe 

infrastructuur. Kenmerkende landschapselementen worden deels doorsneden, of 

aangetast. Het gaat hier om lintvormige beplantingen langs de watergang de Hondsgrift. 

Delen van bossingels en parkbos behorend bij het Hartelaar worden doorsneden en 

verdwijnen deels. Tevens wordt de nu nog ‘natuurlijke landschappelijke overgang’ 

tussen landgoed en bebouwd gebied aangetast. Dit wordt een abrupte overgang waarbij 

de weg op de grens ligt. Huize Welbergen en het Nieuwe Wezeveld vallen buiten het 

plangebied van dit alternatief. 

    

Alternatief E 

Met dit alternatief verdwijnen kenmerkende landschapselementen of worden 

doorsneden. Het gaat hier vooral om bossingels en halfverharde monumentale 

laanstructuren ten zuiden en noorden van de spoorlijn. Ten zuiden van de spoorlijn 

verdwijnt gedeeltelijk karakteristiek oud parkbos. Noordelijk van de spoorlijn verdwijnt 

een groot deel van de jonge bossingel parallel langs de Rijksstraatweg. Langs de 

rondweg liggen nu nog besloten karakteristieke erven, met dit alternatief wordt deze 

beslotenheid aangetast. Fysiek blijven zowel huize Welbergen als het Nieuwe Wezeveld 

buiten schot. Een deel van het parkbos van het Nieuwe Wezeveld en huize Welbergen 

komt wel binnen de invloedssfeer van een tweede rotonde te liggen. Een aantal oude 

bomen langs de Rijksstraatweg valt binnen dit tracé en verdwijnt. Hierdoor verandert het 

visuele beeld van het Nieuwe Wezeveld.  

 

De variant met de tunnel onder het spoor door betekent voor het landschap een nog 

grotere aantasting van het landschap dan de variant met de gelijkvloerse kruising. 

Vanwege het grotere ruimtebeslag worden meer kenmerkende landschapselementen 

aangetast of vernietigd. De kenmerkende landschapselementen maken deel uit van de 

landschappelijke structuur. Aantasting van de elementen heeft dus gevolgen voor het 

landschappelijke beeld.  
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Tevens is tijdens de aanleg van een tunnel de kans groot dat bomen en laaggelegen 

bossen achter huize Welbergen hiervan hinder ondervinden (droogte gevoelig) op korte 

of langere termijn. 

 

11.7 Samenvattende effectbeoordeling landschap 

Tabel 11.2 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Verandering 

landschappelijke 

waardevolle 

structuren 

0 0 ++ - -- 

Verandering 

kenmerkende 

landschapselementen 

0 0 ++ - -- 

Effectbeoordeling 

Landschap 

     

 

De alternatieven A en B hebben geen invloed hebben op het landschappelijke beeld en 

haar kenmerken.  

Alternatief C scoort goed ten opzichte van de referentiesituatie. Het gaat bij Nijverheid 

en ‘t Belt om een relatief intensief bedrijfsterrein. Transformatie van beide terreinen 

levert vanuit het landschappelijke beeld een meerwaarde op. De transformatie leidt tot 

een betere afstemming met de hoofdkenmerken van het kampen- of 

landgoederenlandschap. Ook toevoegen van kenmerkende landschapselementen is 

goed mogelijk. Het niet uitbreiden van Engelenburg is gunstig, het open  

broeken-landschap wordt niet aangetast.  

Alternatief D en E scoren negatief omdat het (kampen)landschapsbeeld behorend bij de 

broeken worden aangetast, met de nuance dat alternatief D iets minder slecht scoort 

dan E omdat hier minder (aantal) landschapselementen verdwijnen of worden 

aangetast. Het gesloten laaggelegen bos achter huize Welbergen wordt bij alternatief E 

in geval van een tunnel aangetast en versnipperd, waarmee de waarde van dit bos lager 

wordt omdat het areaal vermindert én een forse barrière ontstaat. Het tracé raakt 

vervolgens het waardevolle parkbos van de buitenplaats Welbergen zodanig dat 

hierdoor een deel van deze uiterlijke kenmerken verdwijnen. Kenmerkende halfverharde 

padenstructuren verdwijnen als gevolg van een tunnel. 

 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Boswet zijn nodig indien kap moet 

plaatsvinden. In dit kader dient er een compensatieplan / mitigatieplan opgesteld te 

worden dat uiteraard herstel van het karakteristieke kampenlandschap als belangrijkste 

uitgangspunt heeft.  
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Intermezzo: ‘tunnel’ versus ‘gelijkvloerse spoorwegkruising’ in alternatief E 

In bovenstaande beschouwing en effectenbeoordeling wordt in alternatief E in beginsel 

uitgegaan van een tunnel onder het spoor door. In dit intermezzo wordt kort ingegaan op 

een variant binnen dit alternatief namelijk een volledige randweg zoals beoogd in 

alternatief E maar dan met een gelijkvloerse spoorwegkruising. 

 

In de huidige situatie ligt er een spoorwegovergang. Een overgang die nu wordt gebruikt 

voor bestemmingsverkeer voor aangrenzende percelen en voor de toegang naar 

landgoed ’t Hartelaar vanaf de Rijksstraatweg. De spoorwegovergang wordt daarmee 

incidenteel gebruikt.  

In de variant wordt deze gelijkvloerse spoorwegovergang sterk opgewaardeerd tot een 

spoorwegovergang voor een gebiedsontsluitingsweg (alternatief E, volledige randweg). 

De randweg met de tunnel (afbeelding 11.3 A) heeft een aansluiting op de 

Rijksstraatweg even voor de bestaande rotonde met de Oude Rijksstraatweg. In 

verband met het hoogteverschil en de benodigde hellingsbaan is er een globale lengte 

nodig van circa 180 meter wat betekent dat het tracé zoals dat nu is beoogd minimaal 

nodig is om ruim voor de aansluiting met de Rijksstraatweg weer boven te zijn. Dat 

betekent dat de weg relatief dicht tegen de buitenplaats ‘Welbergen’ komt te liggen 

inclusief het aangrenzende parkbos. Zoals in de effectbeschrijving al aan de orde is 

gekomen verdwijnt hierdoor een deel van de uiterlijke kenmerken van de buitenplaats, 

evenals de kenmerkende halfverharde padenstructuren rondom deze buitenplaats. 

Landschappelijk heeft een tunnel dus de nodige impact. 

 

Afbeelding 11.3: varianten binnen alternatief E: tunnel (afb. 11.3A) en gelijkvloerse spoorkruising (afb. 11.3B) 

 

Afbeelding 11.3 A Afbeelding 11.3 B 
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De impact is op zich zelf weg te nemen door de weg niet in een tunnel aan te leggen 

maar de weg gelijkvloers te laten kruisen met het spoor. Dat betekent dat de weg eerder 

kan afbuigen richting de Rijksstraatweg waarbij het landschap, in het bijzonder de 

buitenplaats ‘Welgbergen’, onaangetast kan blijven. 

 

De variant met een gelijkvloerse oversteek (afbeelding 11.3 B) is vooral op het ‘thema 

landschap’ onderscheidend vanwege de hiervoor genoemde redenen. Deze variant is 

op de overige (groene) thema’s niet onderscheidend.  

 

Uiteraard is er wel een verschil op het gebied van verkeersveiligheid en kosten.  

Een tunnel is in beginsel veiliger omdat het autoverkeer het spoorwegverkeer 

ongelijkvloers kan kruisen. Een nuancering valt echter te maken omdat de 

spoorwegovergangen voor geheel Twello daarbij in ogenschouw genomen dient te 

worden waarmee de effecten van de totale veiligheid van alle spoorwegovergangen 

samen moet worden bezien.  

De kosten van een gelijkvloerse spoorwegovergang is aanzienlijk goedkoper dan een 

tunnel.  
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12 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

12.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

cultuurhistorie en archeologie beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het 

beleidskader, de beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en 

autonome ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de 

effectbeoordeling beschreven. 

 

12.2 Vooraf 

Het studiegebied beslaat grofweg het gebied Twello en omgeving, gelegen tussen 

Steenenkamer, Posterenk, Wilp-Achterhoek, Teuge, landgoed Bruggenbosch, de A1 en 

de N344/Rijksstraatweg.  

1. Cultuurhistorische gegevens worden weergegeven op de Cultuurhistorische 

Waardenkaart van de gemeente Voorst uit 1999. Hieronder verstaan we 

waardevolle elementen op het gebied van aardkundige waarden, archeologische 

waarden, historische geografie, historische nederzettingen en stedenbouw en 

monumenten. 

2. Daarnaast zijn archeologische waarden ook nader onderzocht in 2009 bij de start 

van een eigen archeologisch beleid in de gemeente Voorst. De archeologische 

beleidskaart geeft in 10 te onderscheiden categorieën de archeologische waarden 

weer. 

3. Voor Duistervoorde heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren in verband 

met de beschermwaardigheid als dorpsgezicht. Dit rapport is in 2011 nog aangevuld 

en actueel gemaakt. 

4. Verder worden deze beleidsdocumenten aangevuld met voortschrijdend inzicht uit 

de praktijk uit de jaren na het ontstaan ervan. 

 

12.3 Relevant beleid 

12.3.1 Wettelijk kader 

Monumentenwet (1988) 

In de Monumentenwet is de aanwijzing van gebouwde en archeologische 

rijksmonumenten vastgelegd, de bescherming van stads en dorpsgezichten, de 

monumentenvergunning voor archeologische rijksmonumenten, de 

opgravingsvergunning en het melden van archeologische vondsten. De 

Monumentenwet vormt de basis voor de subsidieregelingen voor instandhouding en 

restauratie van rijksmonumenten en voor een aantal beleidsregels met betrekking tot de 

uitvoering van de Monumentenwet 1988.  

 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2006) 

Op 21 december 2006 werd de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht, 

waarmee wijzigingen werden doorgevoerd in de Monumentenwet 1988 en in enkele 

andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg. De implementatie 

van het Verdrag van Valletta uit 1992, bedoeld om het Europees archeologisch erfgoed 

beter te beschermen als bron van kennis over ons verleden en middel voor 

wetenschappelijk onderzoek, werd hiermee uitgevoerd.  
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Modernisering van het Monumentenbestel (MoMo) 

De Modernisering van het Monumentenbestel gaat in de nabije toekomst veranderingen 

teweeg brengen op het gebied van monumentenzorg. Er komt meer aandacht voor een 

gebied in plaats van een object en voor ontwikkeling in plaats van behoud. Een 

belangrijk speerpunt is dat cultuurhistorische belangen gelijkwaardig worden 

meegewogen in de ruimtelijke ordening. Dit zal in in de nieuwe Bro worden verwerkt.  

 

Natuurschoonwet (1928)  

Landgoederen kunnen onder de Natuurschoonwet worden gerangschikt als NSW-

landgoed. Het gaat om natuurterreinen, bossen en/of andere houtopstanden die, samen 

met een buitenplaats en/of andere bij het landgoed passende opstallen, van belang zijn 

voor het voortbestaan van de karakteristieke verschijningsvorm van natuur. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

In de zogenaamde Wabo is het stelsel van de omgevingsvergunning opgenomen. Deze 

vergunning geldt voor alle gebouwde monumenten, inclusief het groene erfgoed. 

 

12.3.2 Beleidskader 

Nota Ruimte (2004) 

De Nota Ruimte beschrijft het rijksbeleid ten aanzien van o.a. het landelijke gebied. Het 

uitgangspunt van het beleid is dat het landschap met kwaliteit ontwikkeld wordt. De 

kwaliteit van het landschap moet een volwaardige plaats bij ruimtelijke afwegingen 

krijgen. Het gaat daarbij om algemene landschappelijke, natuurlijke, culturele en 

cultuurhistorische waarden. De primaire verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van  

het Nederlandse  landschap ligt  bij de provincies.  

 

Nota Belvédère (1999) 

De Nota Belvédère beschrijft de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De 

Nota erkent en onderstreept het  belang van cultuurhistorische waarden zodat de  

ruimtelijke ordening hier in de toekomst rekening mee kan houden. “Als er geen bewust  

cultuurhistorisch geïnspireerd beleid wordt gevoerd, wordt de unieke in vele eeuwen 

opgebouwde kwaliteit overschaduwd door de herinrichting van de ruimte. Met als gevolg 

dat ruimten of plekken in alle delen van het land op elkaar gaan lijken”, aldus de nota. 

Met het motto ‘behoud door ontwikkeling’ schept de Nota randvoorwaarden om 

cultuurhistorie met ruimtelijke ontwikkelingen te laten integreren.  

 

Belvoir-beleid 

De  provincie Gelderland voert een provinciaal cultuurhistorisch beleid, dat beschreven 

is in de opeenvolgende nota’s Belvoir 1, 2 en 3. Het vigerende “Belvoir 3 investeren in 

het verleden is werken aan de toekomst” is een actualisatie van het cultuurhistorische 

beleidsprogramma en is gericht op de uitvoering van het beleid. Het doel van het 

provinciale beleid is en blijft de versterking van de identiteiten van de Belvoirgebieden. 

De provincie wil programma’s en projecten realiseren die de identiteiten van een gebied 

behouden, versterken of ontwikkelen. 
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Erfgoedverordening (2010) 

De gemeentelijke erfgoedverordening bevat regelgeving betreffende de bescherming en 

instandhouding van monumenten, archeologie en dorpsgezichten. Volgens de 

verordening is het verboden zonder vergunning van het college een gemeentelijk 

monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigingen 

(artikel 10 verordening). 

 

Archeologische Beleidskaart gemeente Voorst (2009) 

De archeologische beleidskaart bevat een overzicht van archeologische monumenten, 

terreinen van (zeer) hoge archeologische waarden en van te verwachten archeologische 

waarden in de gemeente.  

 

Ruimtelijke toekomstvisie Voorst, 2005 (RTV) 

De gemeenteraad van Voorst heeft in januari 2005 de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst 

vastgesteld. Gemeente Voorst typeert zich in deze visie als een landelijke gemeente 

met elf kernen en het open en groene hart van de Stedendriehoek. Gemoedelijkheid, 

geborgenheid, het landschap en ruimte binnen de gemeente worden als waardevol 

ervaren. Wegen worden verkeersveilig ingericht met behoud van leefbaarheid en 

bereikbaarheid van kernen en voorzieningen. Voor alle kernen wordt gestreefd naar een 

'dorpse sfeer'.  

Twello is met circa 12.500 inwoners de grootste kern van de gemeente en ligt tussen 

Apeldoorn en Deventer centraal in de gemeente Voorst. In een carré rondom Twello 

liggen een groot aantal landgoederen.  

In het open middengebied is er ruimte voor het versterken van ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteiten en verder voor nieuwe activiteiten, recreatie en toerisme.  

 

Gebiedsvisie Twello ZuidZuidWest (TZZW 2008) 

De gebiedsvisie Twello ZuidZuidWest is in 2008 vastgesteld en geeft aan in welke mate 

het gebied ten zuiden en zuidwesten van Twello zich leent voor realisatie van de 

gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke ambities.  

De gebiedsvisie TZZW geeft aan dat de komende jaren in het teken komen te staan van 

veranderingen in het landelijk gebied die hun weerslag hebben op het karakter van het 

zuidwesten van Twello. Gewenste uitbreiding van bedrijvigheid, logistieke verbetering 

van zowel ontsluiting van het landelijke gebied als de veiligheid van de kern Twello, de 

mogelijke capaciteitsverruiming van de A1 en de onvermijdelijke schaalvergroting in de 

landbouw zijn enkele van de meest in het oog springende kwesties die spelen in dit 

landelijke gebied. 

De visie kent de volgende conclusies: Landschap, natuur, beken en landgoederen zijn 

de dragers van een vitaal Twello ZZW. Binnen dat landschappelijke raamwerk is er 

ruimte voor agrarische activiteiten. 

 

Cultuurhistorie in de gemeente Voorst, Cultuurhistorische Waardenkaart 1999 

Deze nota bevat een inventarisatie en waardering van cultuurhistorische elementen en 

(landschappelijke) patronen. In Twello zelf en op de landgoederen bevinden zich een 

groot aantal monumenten. Westelijk, noordelijke en oostelijk van Twello liggen 

waardevolle kampontginningen en een groot aantal landgoederen. De landgoederen-

zone is goed herkenbaar. De historische landhuizen en buitenplaatsen zijn met 

boscomplexen en laanstructuren nog behouden en worden volop gebruikte als 

uitloopgebied door inwoners van Twello. 
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12.4 Beoordelingscriteria 

Voor het milieuaspect ‘cultuurhistorie en archeologie’ zijn de milieueffecten onderzocht 

op de volgende beoordelingsthema: 

 verandering cultuurhistorisch waardevolle structuren; 

 gebouwde monumenten; 

 verstoring en/of beschadiging van beeldbepalende elementen  

 archeologische monumenten en terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde 

 gebieden met archeologische verwachtingswaarde: 

 

Verandering cultuurhistorisch waardevolle structuren  

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin cultuurhistorisch waardevolle 

structuren worden beschadigd of verstoord. De mate waarin zij een verstorende werking 

hebben op bestaande cultuurhistorische structuren en patronen. Dit aspect wordt 

kwalitatief beoordeeld. 

  

Gebouwde monumenten 

Het beschadigen of verstoren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten is 

zonder vergunning niet toegestaan (monumentenwet, gemeentelijke 

erfgoedverordening). Alternatieven worden beoordeeld op de aanwezigheid van 

monumenten en de mate van beschadigen en verstoring. Er is sprake van beschadiging 

indien het monument daadwerkelijk fysiek wordt aangetast. Verstoring treedt op indien 

de directe omgeving van het monument wordt aangetast. Dit aspect wordt op een 

kwalitatieve en kwantitatieve wijze beoordeeld. 

 

Verstoring en/of beschadiging van beeldbepalende elementen  

De mate waarin de beeldbepalende elementen worden verstoord of beschadigd wordt 

op een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeeld. Er is sprake van beschadiging indien 

het element fysiek wordt aangetast. Verstoring treedt op indien de directe omgeving van 

het beeldbepalende element wordt aangetast.  

 

Archeologische monumenten en terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde 

Bij monumenten en terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde is de 

aanwezigheid van archeologische relicten aangetoond. Verstoring of beschadiging van 

archeologische monumenten en van terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde 

is zonder vergunning niet toegestaan (monumentenwet). De alternatieven worden 

beoordeeld op de aanwezigheid van archeologische monumenten en terreinen van 

(zeer) hoge archeologische waarde en de mate van verstoring of beschadiging ervan. 

Beoordeling vindt kwalitatief en kwantitatief plaats. 

 

Gebieden met archeologische verwachtingswaarde 

Gebieden met archeologische verwachtingswaarde zijn terreinen waar door de 

grondopbouw de mogelijke aanwezigheid van archeologische relicten hoog is. 

Verstoring van gebieden met een archeologische verwachtingswaarde is zonder 

omgevingsvergunning niet toegestaan (erfgoedverordening). De alternatieven worden 

beoordeeld op de aanwezigheid van archeologische verwachtingswaarde en de mate 

van verstoring ervan. Een nadere uitsplitsing naar archeologische vondsten wordt 

binnen deze criteria niet gemaakt. In de verwachtingswaarden zijn de aanwezigheid van 

vondsten, en dus al bekende archeologische locaties, reeds verwerkt. 

Beoordeling vindt kwalitatief en kwantitatief plaats. 
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Tabel 12.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Verandering cultuurhistorisch waardevolle 

structuren 

 

++ Herstel van historische situatie bij meerdere 

cultuurhistorische waardevolle structuren 

+ Verminderen van verstoring of aantasting van één of 

meerdere cultuurhistorisch waardevolle structuren 

0 Geen verstoring en/of aantasting van cultuurhistorisch 

waardevolle structuren 

- In mindere mate of over ondergeschikte afstand verstoren of 

aantasten van cultuurhistorisch waardevolle structuren  

-- In grote mate of over grote afstand verstoren of aantasten 

van cultuurhistorisch waardevolle structuren  

 

Monumenten 

++ Zware vermindering van verstoring of beschadiging van 

monumenten en/of directe omgeving 

+ Lichte vermindering van verstoring of beschadiging van 

monumenten en/of directe omgeving 

0 Geen verstoring of aantasting van monumenten 

- Lichte verstoring of beschadiging van monumenten en/of de 

directe omgeving 

-- Zware verstoring of beschadiging van monumenten en/of de 

directe omgeving  

 

Verstoring en/of beschadiging van 

beeldbepalende elementen 

++ Zware versterking van meerdere beeldbepalende 

elementen, zonder negatieve invloed uit te oefenen op 

bestaande situatie  

+ Lichte versterking van een beeldbepalend element, zonder 

negatieve invloed uit te oefenen op bestaande situatie 

0 Geen verstoring of aantasting van beeldbepalende 

elementen 

- Lichte verstoring of beschadiging van beeldbepalende 

elementen of directe omgeving 

-- Zware verstoring of beschadiging van beeldbepalende 

elementen of directe omgeving 

 

Archeologische monumenten of terreinen 

van (zeer) hoge archeologische waarde. 

++ Grote inspanning om niet verstoorde archeologie in het 

plangebied bovengronds zichtbaar en/of herkenbaar te 

maken zonder het te verstoren 

+ Inspanning om niet verstoorde archeologie in het plangebied 

bovengronds zichtbaar en/of herkenbaar te maken zonder 

het te verstoren 

0 Geen verstoring of aantasting van een archeologisch 

monument of terrein van (zeer) hoge archeologische waarde  

- Verstoring of aantasting van een archeologisch monument 

of terrein van (zeer) hoge archeologische waarde 

-- Verstoring of aantasting van meerdere archeologische 

monumenten of terreinen van (zeer) hoge archeologische 

waarde 
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Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Gebieden met archeologische 

verwachtingswaarde 

++ Niet van toepassing 

+ Niet van toepassing 

0 Geen verstoring van gebieden met lage, middelmatige of 

hoge archeologische verwachtingswaarde 

- Verstoring van gronden of ruimtebeslag van gronden met 

lage of middelmatige verwachtingswaarde  

-- Verstoring van gronden of ruimtebeslag van gronden met 

hoge verwachtingswaarde 

 

12.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

12.5.1 Huidige situatie 

Cultuurhistorisch waardevolle structuren 

Het studiegebied voor de Randweg Twello, het gebied gelegen tussen Steenenkamer, 

Posterenk, Wilp-Achterhoek, Teuge en landgoed Bruggenbosch, is ruwweg onder te 

verdelen in twee delen, te weten in de bebouwing van Twello en het buitengebied ten 

zuidwesten ervan.  

Het dorp Twello heeft zich ontwikkeld als een boerendorp langs belangrijke 

handelsroutes. De oorspronkelijke brink van Twello, gelegen aan een dergelijke route, is 

nog duidelijk als historische enclave herkenbaar met kerk en omringende historische 

bebouwing. Een restant van de landschappelijke kwaliteit van de brink is nog aanwezig 

in de bomengroep in de vork van Dorpsstraat en Schoolstraat.  

Bebouwing strekte zich uit langs de route van het dorp Twello naar de katholieke 

enclave Duistervoorde. Duistervoorde is vooral in de 19
e
 eeuw gegroeid als nederzetting 

bij huis Duistervoorde. Het huis Duistervoorde met de monumentale St. Martinuskerk 

(1803, vervangen in 1888), de school, een voormalige boerderij en de statige Kerklaan 

zijn samen in een inventarisatie beschreven als basis voor een beschermwaardig 

dorpsgezicht. De kerk van Duistervoorde met 75 meter hoge kerktoren is vanuit de 

omgeving een herkenningspunt voor Twello. Achter Duistervoorde ligt, gezien vanuit 

Twello, open agrarisch gebied. 

De Rijksstraatweg van Deventer naar Apeldoorn is een oude handelsroute waar vooral 

in de 19de eeuw grote villa's en herenhuizen aan kwamen te liggen. 

 

Het buitengebied maakt onderdeel uit van de landgoederenzone die als een schil 

rondom Twello ligt. Dit gebied wordt sinds de late Middeleeuwen permanent bewoond. 

Het gebied heeft een kleinschalig karakter en wordt gekenmerkt door tal van historische 

landhuizen met bijbehorende laanstructuren, landerijen, boerenerven en boscomplexen. 

Het is een cultuurhistorisch waardevol gebied. 

Direct aangrenzend, ten westen van Twello en grotendeels ten zuiden van de spoorlijn 

ligt landgoed het Hartelaar. Een eerste vermelding van dit landgoed stamt uit 1382. Het 

landgoed is een beschermde buitenplaats op grond van de Monumentenwet 1988 (zie 

voor begrenzing beschermde buitenplaats Hartelaar Bijlage 12) De enk, een 

archeologisch waardevol terrein, de boerderij en het bos maken deel uit van het 

ensemble. 

Landgoederen Grote Noordijk en Klein Noordijk vinden we ten zuiden van Twello aan de 

Iordensweg. Op het landgoed Grote Noordijk is het huis een rijksmonument, de 

tuinmanswoning en koetshuis zijn gemeentelijke monumenten. Op de Kleine Noordijk, 

een beschermde buitenplaats, staan meerdere rijksmonumenten. 
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De historische verkaveling en ontginning van het gebied ten zuiden van Twello is nog 

herkenbaar in het kavel- en wegenpatroon. Duidelijke representanten zijn de 

Tienmorgen, de Leigraaf en de westelijker gelegen Leemsteeg met de zijstraten 

Bottenhoekseweg, Holthoevensestraat, de Zonnenbergstraat en de Koestraat.  

De Zonnenbergstraat en Bottenhoekseweg vormden voorheen ook nog de grens tussen 

kadastrale gebieden. 

 

Een structurerend element uit de 20ste eeuw is de spoorlijn die noordelijk van Twello 

tussen Apeldoorn en Deventer loopt. Twello heeft een station. Daarbij ligt ten zuiden van 

Twello, direct ten noorden van Posterenk de A1, een 4-baans autosnelweg van 

Amsterdam over Hengelo verder oostwaarts.  

 

Op onderstaande afbeelding zijn de hierboven beschreven cultuurhistorische 

waardevolle elementen weergegeven. Deze kaart is tevens opgenomen in Bijlage 13. 

 

 
Afbeelding 12.1 Cultuurhistorische waardevolle elementen en beeldbepalende elementen 
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Monumenten 

In het studiegebied voor de Randweg Twello, het gebied gelegen tussen Steenenkamer, 

Posterenk, Wilp-Achterhoek, Teuge en Landgoed Bruggenbosch, liggen rijks- en 

gemeentelijk beschermde monumenten.  

Deze monumenten zijn op afbeelding 12.2 weergegeven. De kaart is tevens opgenomen 

in Bijlage 14. 

 

 
Afbeelding 11.2 Monumenten 

 

Beeldbepalende elementen 

Markant punt en herkenningspunt voor de verre omgeving in het gebied is de kerktoren 

van de Martinuskerk van Duistervoorde.  

De kerktoren van de N.H. kerk van Twello aan de Dorpsstraat is dat eveneens.  

De Havekesmölle met mulderhuis aan het Havekespad is in de directe omgeving een 

beeldbepalend element. De beeldbepalende elementen zijn weergegeven op afbeelding 

12.1. 

 

Archeologische monumenten en terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde:  

In het zoekgebied bevinden zich geen archeologische monumenten.  

Wel liggen in het zoekgebied terreinen van hoge archeologische waarde: het Slijkhuis 

nabij Teuge, ’t Oude Wezeveld, de Parcelaer en Hof te Hunderenten noordwesten van 

Twello en het Schol ten oosten van Twello.  
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Gebieden met archeologische verwachtingswaarde 

Het studiegebied bevat gronden met lage, middelmatige en hoge verwachtingswaarde.  

In Twello zijn de oude dorpskern met de bebouwing aan de oude Rijksstraatweg en de 

enclave Duistervoorde met Kerklaan aangemerkt als een terreinen met een hoge 

verwachtingswaarde.  

Ten zuidwesten van Twello ligt ten zuiden van landgoed de Grote Noordijk een gebied 

van hoge verwachtingswaarde, evenals de enk ten oosten van landgoed het Hartelaar, 

en delen bij de huisplaatsen de Hoge Hilde en de Burenkamp.  

Ook liggen er diverse historische huisplaatsen met een beschermende zone rondom 

Twello en voornamelijk ten zuidwesten van Twello in het zoekgebied, vooral aan en ten 

zuiden van de Zonnenbergstraat en Wilp-Achterhoek. Deze staan op de archeologische 

beleidskaart als AWG-categorie 3: bekende archeologische vindplaats. 

 

12.5.2 Autonome ontwikkeling 

Cultuurhistorisch waardevolle structuren 

Twello zal tot 2020 een uitbreiding aan de oostzijde krijgen, de ten westen van het 

Nieuwe Holthuis gelegen nieuwe woonwijk de Schaker. Dit wordt een woonomgeving 

met ruimte voor groen in de woonwijk. Ten zuiden van Twello ligt het uitbreidingsgebied 

voor het bedrijventerrein Twello ZuidZuidwest. In welke mate dit ook gerealiseerd gaat 

worden is nog afhankelijk van de economische ontwikkelingen de komende jaren. 

In het gebied liggen verder voor de komende tien jaar geen grootschalige plannen voor 

woningbouw. 

Er liggen van rijkswege plannen voor verbreding van de autosnelweg A1. 

 

Monumenten 

In de kern van Twello en aan de Molenstraat zal de druk op de monumenten toenemen 

met de toename van de verkeersdrukte.  

De verwachting is dat er in dit gebied geen monumenten zullen verdwijnen door afbraak 

en dat eigenaren de panden redelijk tot goed zullen onderhouden. De uitlaatgassen van 

auto’s veroorzaken op langere termijn wel een aantasting van de gevels van panden. 

 

Beeldbepalende elementen 

De verwachting is dat de autonome ontwikkeling in het studiegebied weinig direct 

ingrijpende invloed zullen hebben op de bestaande beeldbepalende elementen. De 

uitlaatgassen van auto’s veroorzaken op langere termijn wel een aantasting van de 

gevels van panden. 

 

Archeologische monumenten en terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde 

De verwachting is dat de archeologische monumenten en terreinen van (zeer) hoge 

archeologische waarde bij autonome ontwikkeling niet zullen worden aangetast. 

 

Gebieden met archeologische verwachtingswaarde 

Het gebied ten oosten van Twello krijgt nog te maken met gebiedsuitbreiding, de nieuwe 

woonwijk de Schaker. In dit gebied zal nog archeologisch onderzoek moeten 

plaatsvinden. Wellicht dat bij aantreffen van archeologisch materiaal in het 

vooronderzoek plannen nog aangepast kunnen gaan worden. Is dat niet het geval, dan 

zullen vondsten geheel of gedeeltelijk opgegraven gaan worden. Uiteindelijk is dan het 

hele woongebied gekarteerd en wellicht ontdaan van archeologische bodemvondsten. 
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Ten aanzien van de overige gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde 

worden er geen wijzigingen verwacht. 

 

12.6 Effectbeschrijving 

12.6.1 Cultuurhistorisch waardevolle structuren 

De historische waardevolle structuren blijven intact bij alternatieven A en B. Bij de 

aanleg van een randweg (D en E) ten westen van Twello worden bestaande 

(historische) structuren doorsneden, veelal dwars op de historische richting. Het 

Hartelaar raakt met een nieuwe randweg gescheiden van het dorp Twello. 

Duistervoorde wordt door de randweg ingekaderd bij Twello, terwijl het nu onbegrensd is 

richting het zuidwesten. De landgoederen Kleine en Grote Noordijk zullen een 

zwaardere verkeersstroom langs het landgoed krijgen. De aantasting bij alternatief E is 

groter omdat dit alternatief het spoor kruist en daardoor meer gronden welke deel 

uitmaken van waardevolle structuren aantast.  

De transformatie van de bedrijventerreinen (alternatief C) is ook een ingreep in 

ruimtelijke structuur, maar deze kan worden ingebed in bestaande (wegen)patronen en 

zal niet tot aantasting leiden. 

 

12.6.2 Monumenten  

Beschermde monumenten zullen het minste hinder ondervinden wanneer de 

verkeerssituatie afneemt of blijft zoals deze nu is. In het geval het verkeersaanbod gelijk 

blijft of afneemt, zoals in Alternatief A en B, kan dit wellicht positief uitwerken voor 

monumenten. Aan de Molenstraat zelf gaat het om de molen Havekesmölle.  

De aanleg van een nieuwe randweg, zoals in alternatief D en E leidt niet tot 

beschadiging van de monumenten, maar zeker wel van de omgeving van 

monumentenpanden, zoals in de enclave Duistervoorde en landgoed ’t Hartelaar. 

Alternatief E scoort slechter dan alternatief D omdat het tracé van dit alternatief ook ten 

noorden van het spoor ligt. Hierdoor wordt de directe omgeving van meerdere 

monumenten aangetast. Alternatief C heeft geen effect op de monumenten. 

 

12.6.3 Beeldbepalende elementen 

Voor alle alternatieven geldt dat de alternatieven de beeldbepalende elementen niet 

beschadigen. Alternatieven D en E tasten wel de directe omgeving van het 

beeldbepalende element Duistervoorde en landgoed ’t Hartelaar aan omdat de tracés 

grenzen aan de bijbehorende gebieden van deze beeldbepalende elementen. Er is 

sprake van een lichte aantasten en de alternatieven scoren daarom negatief. 

Alternatieven A, B en C tasten niet de directe omgeving van de beeldbepalende aan en 

scoren daarom neutraal.  

 

12.6.4 Archeologische monumenten/terreinen van (zeer) hoge waarde 

Archeologische monumenten zijn in dit studiegebied niet aanwezig. Terreinen van (zeer) 

hoge archeologische waarde zullen ook door de alternatieven niet worden aangetast. 

De alternatieven scoren allemaal neutraal. 
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12.6.5 Gebieden met archeologische verwachtingswaarde 

Gebieden met archeologische verwachtingswaarde zijn aanwezig in het studiegebied, 

vooral in de kern van Twello, de oude Rijksstraatweg, de enclave Duistervoorde en ter 

hoogte van de enk van landgoed ‘t Hartelaar. De verwachtingswaarden ondervinden 

geen negatieve invloed van de alternatieven A en B.  

De alternatieven D en E grenzen direct aan de enclave Duistervoorde met hoge 

verwachtingswaarde. Nabij landgoed ‘t Hartelaar lopen alternatieven over de 

enkgronden met middelmatige verwachtingswaarde.  

Bij alternatief C is sprake van transformatie van bestaand bedrijventerrein naar 

woongebied. Omdat bij transformatie gebruik zal worden gemaakt van hetzelfde terrein 

maar naar alle waarschijnlijkheid niet van exact dezelfde bouwlocaties binnen dat terrein 

kunnen archeologische waarden worden geschaad. Hierdoor ontstaat een licht negatief 

effect. 

 

12.7 Samenvattende effectbeoordeling cultuurhistorie en archeologie 

Tabel 12.2 Effectbeoordeling cultuurhistorie en archeologie 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Cultuurhistorische 

waardevolle structuren 

0 0 0 - -- 

Monumenten 0 0 0 - -- 

Beeldbepalende 

elementen 

0 0 0 - - 

Archeologische 

monumenten/terreinen 

van (zeer) hoge 

waarde 

0 0 0 0 0 

Gebieden met 

archeologische 

verwachtingswaarde 

0 0 - -- -- 

Effectbeoordeling 

Cultuurhistorie en 

archeologie 

     

 

De alternatieven A en B het minste schade toe aan archeologische en cultuurhistorische 

waarden in het studiegebied. Er is bij alternatief A zelfs een licht positieve invloed op de 

monumenten en beeldbepalende panden in het studiegebied, vanwege een lagere druk 

door het verkeer en uitlaatgassen op de directe omgeving (i.c. de Molenstraat). 

Alternatieven C, D en E brengen over het hele scala van cultuurhistorische en 

archeologische (verwachtings)waarden aantastingen met zich mee. Deze alternatieven 

worden vanuit dit oogpunt dan ook sterk tot zeer negatief beoordeeld. 
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13 SAMENVATTING GROEN MILIEU 

Op het thema groen milieu laten de alternatieven D en E negatieve respectievelijk sterk 

negatieve scores zien. Alternatief C scoort sterk positief op het aspect landschap. 

Alternatieven A en B scoren noch positief noch negatief ten opzichte van de referentie 

situatie.  

 

Tabel 13.1 Effectbeoordeling woon- en leefmilieu 

Alternatief 

Criterium 
Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Flora en fauna      

Bodem en water      

Landschap      

Cultuurhistorie en 

archeologie 
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Woon- & leefmilieu 
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14 GELUID  

14.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

geluid beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

14.2 Vooraf 

In de geluidanalyses spelen de volgende zaken een rol: 

 verkeerslawaai op de meest relevante wegen in Twello; 

 industrielawaai rondom de bedrijventerreinen ‘t Belt’, ‘Nijverheid’ en ‘Engelenburg’;  

 railverkeerslawaai rondom het traject door Twello (baanvak Apeldoorn - Deventer); 

 vliegveldlawaai rondom het vliegveld Teuge. 

Dit vormen de voornaamste gebieden en items waar de geluidanalyses zich op hebben 

gericht. 

 

14.3 Relevant beleid 

14.3.1 Wettelijk kader 

Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder geeft de voorwaarden aan voor de aanleg én de reconstructie van 

een weg.  

 

Aanleg weg 

Bij de aanleg van een weg dient te worden gestreefd naar (in beginsel) een maximale 

geluidbelasting (Lden) van 48 dB op de gevels van de woningen door bijvoorbeeld 

afstand tussen de weg en de woning te vergroten. Voor een nieuwe buitenstedelijke 

weg mag de geluidsbelasting op de geluidsbelaste gevel van de bestaande woningen 

en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan 58 dB. Verder kan – 

bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB – door bevoegd gezag 

(College van B&W) een hogere waarde vaststellen voordat het bestemmingsplan wordt 

vastgesteld.  

 

Reconstructie weg 

Het wijzigen van de voorrangssituatie, als gevolg van de aanleg van een nieuwe weg, 

kan leiden tot een zogenoemde reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Er is 

sprake van reconstructie indien de geluidbelasting (Lden) in de toekomstige situatie (10 

jaar na reconstructie, het jaar 2020) hoger dan 48 dB bedraagt en de geluidbelasting 

met 2 dB of meer toeneemt. Dit volgt uit akoestisch onderzoek. Voor de woningen waar 

sprake is van reconstructie in kader van de Wet geluidhinder kan bevoegd gezag 

(College van B&W) een hogere waarde vast stellen voordat het bestemmingsplan wordt 

vastgesteld.  
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14.3.2 Beleidskader 

De gemeente Voorst heeft haar eigen beleid ten aanzien van geluid vastgelegd in de 

beleidsnota Milieu-uitvoeringsprogramma 2011. Gemeente Voorst heeft geen eigen 

gebiedsgericht geluidsbeleid vastgesteld. Daarom wordt getoetst aan het generieke 

beleid uit de Wet geluidhinder en aan uit de wet volgende besluiten. 

 

14.4 Beoordelingswijze 

Binnen het studiegebied zijn de relevante wegen conform de MER-richtlijn bepaald door 

middel van de wegvakken waar de verkeersintensiteit met meer dan 20% toeneemt of 

meer dan 30% afneemt. Hierbij is een drempel waarde van 2.000 motorvoertuigen per 

etmaal gehanteerd. In afbeelding14.1 zijn de relevante wegen binnen het studiegebied 

opgenomen. 

 

 
Afbeelding 14.1 Relevante wegen binnen het studiegebied 

 

De verkeersgegevens voor deze wegen zijn afkomstig van het geactualiseerde 

verkeersmodel van Voorst.  

Voor het onderdeel geluid zijn de te beschouwen jaren:  

 de huidige situatie met het peiljaar 2010; 

 de autonome situatie (2020), en; 

 alle vijf alternatieven met het peiljaar 2020. 

Van deze alternatieven zijn akoestische rekenmodellen opgesteld.  

 

14.4.1 Gehanteerd rekenmodel en invoergegevens van cumulatie 

Naast het inzichtelijk maken van de geluidbelasting ten gevolge van de wegen dient ook 

de gecumuleerde geluidbelasting in beeld te worden gebracht. Relevante bronnen voor 

cumulatie binnen het studiegebied zijn naast de eerder genoemde wegen: 

 Industrielawaai: de bedrijventerreinen ’t Beld’, ‘Nijverheid’ en ‘Engelenburg’. 

 Railverkeerslawaai: traject 270 (baanvak Apeldoorn - Deventer). 

 Vliegveldlawaai: vliegveld Teuge.  
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Het akoestische rekenmodel is opgesteld met behulp van het programma winhavik 

versie 8.2. van DirActivity software. Het programma maakt bij de berekeningen gebruik 

van het Royal Haskoning rekenhart voor railverkeerslawaai SRMII. Het programma is 

conform de uitgebreide Standaard rekenmethode II volgens het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder.  
 

Een overzicht en de invoergegevens van het rekenmodel is opgenomen in de 

achtergronddocumentatie, Deelonderzoek geluid en trillingen. 

 

14.4.2 Kader wegverkeerslawaai 

In de Wetgeluidhinder is de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen 

ten gevolge van het wegverkeerslawaai opgenomen. Indien deze waarde wordt 

overschreden dienen er maatregelen worden onderzocht.  

Tevens dienen er maatregelen worden onderzocht wanneer bij een wijziging aan een 

weg de geluidbelasting meer dan 1,5 toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. 

Indien de geluidbelasting in de toekomstige situatie 48 dB of lager bedraagt, zijn er geen 

maatregelen nodig.  

De hoogst toelaatbare waarde bij een nieuwe weg bedraagt 58 dB. De hoogst 

toelaatbare waarde bij een wijziging aan een bestaande weg bedraagt 68 dB. Daarnaast 

mag de toename ten gevolge van de wijziging van de weg ten opzichte van de huidige 

situatie niet meer dan 5 dB bedragen. Deze grenswaarden mogen niet worden 

overschreden nadat er maatregelen zijn getroffen.  

Bij voorkeur dienen de geluidbelastingen op de gevels ten gevolge van de nieuwe weg 

niet meer te bedragen dan de voorkeurswaarde.  

Bij een wijziging aan de bestaande weg dient na de maatregelen bij voorkeur de 

geluidbelasting niet hoger te zijn dan de geluidbelasting in de huidige situatie.  

 

14.4.3 Aantal geluidgehinderden 

De geluidgevoelige bestemmingen zijn bepaald aan de hand van een postcode bestand 

waar de bedrijven uit zijn verwijderd. 

 

De contouren van zowel de geluidbelasting in  Lden
6
 tengevolge van het 

wegverkeerslawaai als de gecumuleerde geluidniveaus zijn berekend op een hoogte 

van 5 meter. De cumulatie is berekend naar Wegverkeerslawaai conform bijlage 1 

hoofdstuk 2 Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting van het reken en 

meetvoorschrift. De contouren van de geluidbelasting Lden wegverkeerslawaai is 

inclusief de reductie van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De contouren van de 

gecumuleerde geluidbelasting wordt zowel inclusief als exclusief de reductie van artikel 

110g van de Wet geluidhinder weergegeven.  

 

Op basis van deze contouren is het geluidbelaste oppervlak per alternatief bepaald per 

geluidklasse van 48 tot > 68 dB in stappen van 5 dB.  

 

                                                   
6
  Door de EU is in het kader van de implementatie van de “richtlijn omgevingslawaai” een wijze van berekening 

van de geluidbelasting voorgeschreven. De naam staat voor: level – day – evening – night. Deze dosismaat 

heeft als eenheid de dB. Lden is een gemiddeld geluidniveau, waarbij in de avondperiode 5 dB als straftoeslag 

wordt bijgeteld en in de nachtperiode 10 dB 
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Daarnaast zijn het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen het de contouren 

bepaald per geluidklasse van 48 tot > 68 dB in stappen van 5 dB. Op basis van het 

aantal geluidgevoelige bestemmingen zijn het aantal geluidgehinderden per klasse 

bepaald. Hier voor is uitgegaan van 2,3 personen per geluidgevoelige bestemming. 

 

14.4.4 Akoestisch ruimtebeslag wegverkeerslawaai 

Op basis van de contouren van de geluidbelasting Lden ten gevolge van 

wegverkeerslawaai  is het geluidbelaste oppervlak per alternatief bepaald per 

geluidklasse van 48 tot > 68 dB in stappen van 5 dB. 

De geluidscontouren zijn inclusief de reductie van artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

De geluidcontouren zijn berekend op een hoogte van 5 meter. 

 

14.4.5 Geluidbelasting in natuurgebieden. 

Binnen het studiegebied is het natuur ‘Nationaal Landschap’ en een ‘EHS gebied’ 

gelegen. Voor beide gebieden zijn de 42 dB(A) en 47 dB(A) contour voor het  

24-uurgemiddelde berekend op hoogte van 1,5 meter.  

 

14.5 Beoordelingscriteria 

Voor geluid zijn de volgende beoordelingscriteria gehanteerd” 

 het aantal geluidbelaste woningen; 

 het aantal geluidbelaste inwoners; 

 de geluidbelasting op natuurgebieden: de EHS en het Nationaal landschap. 

  

Tabel 14.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Aantal geluidbelastende woningen en 

geluidgehinderde inwoners (cumulatie) 

++ >5% minder geluidbel. woningen / aantal gehinderde inw. 

+ 1 – 5% minder geluidbel. woningen / aantal gehinderde 

inw  

0 aantal gelijk (+/- 1%) aan referentiesituatie 

- 1 – 5% meer geluidbel. woningen / aantal gehinderde inw  

-- >5% meer geluidbel. woningen / aantal gehinderde inw  

 

Akoestisch ruimtebeslag wegverkeerslawaai 

++ >5% afname v.h. aantal hectare met geluidbelasting 

+ 1 – 5% afname v.h. aantal hectare geluidbelasting 

0 gelijk aantal hectare (+/- 1%) aan referentiesituatie 

- 1 – 5% toename v.h. aantal hectare met geluidbelasting 

-- >5% toename v.h. aantal hectare met geluidbelasting 

 

Geluidbelasting op natuurgebied 

++ >5% afname v.h. aantal hectare met geluidbelasting 

+ 1 – 5% afname v.h. aantal hectare geluidbelasting 

0 gelijk aantal hectare (+/- 1%) aan referentiesituatie 

- 1 – 5% toename v.h. aantal hectare met geluidbelasting 

-- >5% toename v.h. aantal hectare met geluidbelasting 
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14.6 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Industrielawaai 

In de directe omgeving van Twello zijn een drietal bedrijventerreinen gelegen. Dit betreft 

buiten de bebouwde kom van Twello het bedrijfsterrein ‘Engelenburg’ aan de zuidzijde 

en binnen de bebouwde kom de bedrijventerreinen ‘t Belt’ in het noordenwesten en 

‘Nijverheid’ in het westen.  

 

De bedrijventerreinen ‘t Belt’, ‘Nijverheid’ en ‘Engelenburg’ zijn niet gezoneerd in het 

kader van de Wet geluidhinder. Er zijn geen grote lawaaimakers op deze 

bedrijventerreinen gevestigd, daarom wordt als uitgangspunt het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer gehanteerd. In artikel 2.17 is voor een bedrijf een 

etmaalwaarde van 50 dB(A) op 50 meter opgenomen. Aan deze grenswaarde zal ook in 

de toekomst moeten worden voldaan. De gecumuleerde geluidbelasting tengevolge van 

de bedrijven op een bedrijventerrein zal dan circa 55 dB(A) op 50 meter zijn.  

 

Voor de huidige situatie en alternatief C is voor industrielawaai een akoestisch 

rekenmodel opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van 55 dB(A) op 50 meter van de rand 

van de bedrijventerreinen.  

 

Railverkeerslawaai 

Het spoortraject 270 is gelegen binnen het studiegebied. De railverkeergegevens zijn 

afkomstig uit het programma ASWIN 2009. De rail verkeersgegevens zijn van het jaar 

2007. Omdat per 1 januari 2012 de wetgeving wordt aangepast waarbij 

geluidproductieplafonds worden geïntroduceerd is, in plaats van toekomstige 

verkeersgegevens, uitgegaan van de geluidbelasting van 2007 verhoogd met een 

werkruimte van 1,5 dB.  

 

Vliegveldlawaai 

Binnen het studiegebied is vliegveld Teuge gelegen. Voor vliegvelden is een BKL-

contour vastgesteld. De BKL is een geluidbelastingmaat voor kleine vliegvelden die 

voornamelijk door sportvliegerij worden gebruikt. De BKL is opgenomen in het 

omzettingsbesluit vliegveld Teuge, d.d. 15 december 2010.  

In 2013 of 2014 wordt de contour naar een geluidbelasting Lden omgezet en verwacht de 

gemeente dat de contour dichter tegen het vliegveld zal zijn gelegen. Hierdoor is er 

geen sprake meer van cumulatie van het wegverkeer van de randweg en het vliegveld. 

Daarom is er voor gekozen om vliegveldlawaai niet in de cumulatie te betrekken. 

 

Toelichting: 

BKL-contour is het gevolg van alle passages van vliegtuigen gedurende 12 maanden. 

Het is niet mogelijk daaruit een geluidbelasting in dB af te leiden. 

Bij vliegtuigen buiten het circuit is geluid waarneembaar, maar het is geen vaste of 

mobiele bron over een vast traject zoals bij weg of spoor. 

 

14.7 Effectbeschrijving 

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Geluid’, zijn alle analyses die ten 

grondslag hebben gelegen aan de hierna beschreven effectbeschrijving terug te vinden.  
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14.7.1 Aantal geluidbelaste woningen en het aantal geluidgehinderden 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven voor wat betreft het aantal 

geluidbelaste woningen, het aantal geluidgehinderde inwoners en het geluidbelast 

oppervlak. Deze zijn per geluidklasse weergegeven, waarbij er onderscheid is gemaakt 

naar inclusief en exclusief reductie conform artikel 110g
7
 van de Wgh. 

 

Tabellen 14.2 Resultaten geluidberekeningen: totaal aantal geluidbelaste woningen, totaal aantal 

gehinderde inwoners, en totaal geluidbelast oppervlak 

 

Hierna volgt per alternatief de effectbeschrijving. 

 

Alternatief A 

Doordat bij alternatief A de Molenstraat éénrichtingsverkeer wordt, is er een toename 

van verkeer op de wegen Frans Halsstraat, Raccordement en Duitservoordseweg. De 

geluidbelasting bij de woningen in de huidige situatie vallen bij alternatief A in een 

geluidklasse van 5 dB hoger. De toename bedraagt circa 4 dB. De hoogste geluidklasse 

waarbinnen deze woningen zijn gelegen is de klasse 58-63 dB.  

Door een stiller wegdektype met een reductie van circa 3 tot 4 dB bij deze wegen toe te 

passen kan deze toename worden weggenomen. 

 

Op basis van de beoordelingscriteria ‘totaal aantal geluidbelaste woningen en het totaal 

aantal gehinderde inwoners’ in de categorie > 48 dB is alternatief A vergelijkbaar met de 

                                                   
7
 De aftrek artikel 110g is een regeling uit de Wet geluidhinder. Bij geluidberekeningen op de gevels van woningen 

mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidsbelasting 

wordt een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer. 

http://www.luchtnieuws.nl/index.php/Wet_geluidhinder
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referentiesituatie en scoort daarmee neutraal. De toename is vrijwel nihil. Dat zelfde 

geldt voor het criterium ‘geluidbelast oppervlak’. 

 

Alternatief B 

Bij alternatief B wordt de Molenstraat opgewaardeerd. Hierdoor zal er meer verkeer op 

deze weg rijden. De woningen blijven echter in dezelfde geluidklasse en er is geen 

noemenswaardig verschil met de referentiesituatie. Derhalve een neutrale score 

 

Alternatief C 

Vanwege de transformatie van de bedrijventerreinen ‘t Belt’ en ‘Nijverheid’ naar 

woonwijken is er minder vrachtverkeer op de wegen. Tevens zijn de geluidsemissies 

tengevolge van deze twee bedrijven terreinen niet meer aanwezig. Doordat de 

bedrijventerreinen ‘t Belt en Nijverheid worden opgeheven heeft dit een positief effect op 

de geluidsniveaus in de omgeving. Het aantal geluidbelaste woningen en het aantal 

gehinderde inwoners neemt in omvang af, meer dan 5%, en leidt daarmee tot een sterk 

positieve score. Voor het criterium ‘geluid belast oppervlak’ geeft een lichte daling te 

zien (tussen de 1-5%) en leidt daarmee tot een positieve score op dit 

beoordelingscriterium. 

 

Alternatief D 

De nieuwe randweg heeft een geluidbelasting Lden op bestaande woningen hoger dan 

de voorkeurswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder. Wel kan worden voldaan aan 

de maximaal toelaatbare grenswaarde van 58 dB. De geluidbelasting op de gevels van 

de woningen gelegen aan de oostzijde van de weg bedraagt circa 54 dB. De 

geluidbelasting op de gevels van de woning aan de westzijde van de randweg bedraagt 

circa 58 dB. Een maatregel is het toepassen van een stiller wegdek om een reductie van 

circa 3 tot 4 dB en een extra scherm van circa 3 meter hoog met ook circa 3 tot 4 dB 

reductie te plaatsen bij de woning met een geluidbelasting van 58 dB.  

 

Vanwege de aansluiting van de nieuwe randweg op de wegen Mosseler Goorstraat en 

de Nijverheidstraat neemt daar de geluidbelasting ter plaatse van de gebouwen toe. 

Aangezien aan deze weg alleen bedrijven zijn gevestigd, zijn er geen maatregelen 

nodig. 

 

Tevens sluit de nieuwe randweg aan op de Westerlaan. Vanwege de toename van 

verkeer is de geluidbelasting bij één woning van circa 53 dB in de huidige situatie, 

toegenomen naar circa 63 dB bij alternatief D. Dit is een toename van 10 dB en er 

dienen maatregelen te worden genomen.  

Een mogelijke maatregel is een combinatie van een stiller wegdek van circa 3 tot 4 dB 

en een eventuele grondwal waarmee circa 3 tot 4 dB reductie ter plaatse van de woning 

kan worden bereikt. 

 

Op basis van de beoordelingscriteria is vast te stellen dat het totaal aantal geluidbelaste 

woningen in dit alternatief niet of nauwelijks wijzigt t.o.v. de referentiesituatie. Het aantal 

gehinderde inwoners neemt in omvang iets toe en leidt tot een negatieve score. 
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Alternatief E 

Ook in dit alternatief komt de geluidbelasting Lden op de bestaande woningen hoger uit 

dan de voorkeurswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de 

gevels van de woningen gelegen aan de oostzijde van de weg bedraagt circa 52 dB. De 

geluidbelasting op de gevels van de woning aan de westzijde van de randweg bedraagt 

circa 58 dB.  

Om aan de voorkeurswaarde te voldoen dienen extra maatregelen te worden genomen. 

Een maatregel is het toepassen van een stiller wegdek om een reductie van circa 4 dB 

en een extra scherm te plaatsen ter hoogte van de woning met een geluidbelasting van 

58 dB. 

 

De nieuwe randweg sluit in het zuiden aan op de Westerlaan. Vanwege de toename van 

verkeer is de geluidbelasting bij één woning van circa 53 dB in de huidige situatie, 

toegenomen naar 58 dB bij alternatief E. Dit is een toename van 5 dB. Met het 

toepassen van een stiller wegdek met een reductie van 3 tot 4 dB worden 

bewerkstelligd, daarnaast kan ook hier worden gedacht aan een grondwal.  

 

14.7.2 Geluidbelasting in natuurgebied / ecologische hoofdstructuur 

Tabel 14.3  Resultaten geluidberekeningen: geluidbelast oppervlak op de EHS en het Nationaal 

Landschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van het criterium geluidbelast oppervlak valt op te maken dat de 

alternatieven C en E een onderscheidend effect hebben t.o.v. de referentiesituatie. 

De alternatieven A, B en D zijn de effecten vrijwel nihil en scoren derhalve neutraal. 

 

De geluidbelasting op de EHS en het Nationaal Landschap scoort alternatief C in de 

categorie > 47 dB lager dan de referentie situatie. Het geluidbelast oppervlak daalt 

tussen de 1-5 % en scoort daarmee positief. De daling van de (vracht)intensiteit in dit 

alternatief is de voornaamste reden van de daling van het geluidsoppervlak.  

Alternatief E scoort daarentegen negatief, hier is immers een toename van tussen de 1-

5% te constateren. Daarmee scoort dit alternatief negatief op dit deelaspect.  
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14.8 Samenvattende effectbeoordeling geluid 

Tabel 14.3 Effectbeoordeling geluid 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Aantal geluid-gehinderden 0 0 ++ 0 0 

Geluidbelaste woningen  0 0 ++ 0 0 

Geluidbelast oppervlak 

natuur/EHS 

0 0 + 0 - 

Effectbeoordeling 

Geluid en trillingen 
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15 TRILLINGEN 

15.1 Inleiding 

In dit korte hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het 

aspect trillingen beschreven. Na constatering dat er voor dit thema geen relevant beleid 

is te benoemen wordt overgegaan tot een beschrijving van de beoordelingswijze en 

criteria, alsmede de beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling. 

Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling beschreven. 

 

15.2 Vooraf 

Voor trillingen zijn geen uitgebreide berekeningen gemaakt maar is er een korte 

beschouwing gegeven gericht op klachten met betrekking tot trillingen in de huidige 

situatie. Als er al sprake is van trillingshinder in de kern van Twello bestaat deze vooral 

als gevolg van de spoorwegovergangen en bij drempels en plateau’s.  

 

Binnen dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de wegen binnen het studiegebied 

waarop de verkeersintensiteit met meer dan 20% toeneemt of meer dan 30% afneemt. 

Op wegen waar de verkeerseffecten van de varianten kleiner zijn, valt geen wijziging 

van de mate van trillingshinder te verwachten. Daarnaast wordt een drempelwaarde van 

2.000 mvt per etmaal gehanteerd, aangezien op wegen met minder dan 2.000 mvt/etm 

geen trillingshinder te verwachten valt. 

 

15.3 Relevant beleid 

Voor wat betreft het aspect geluid is er in dit kader geen relevant beleid te benoemen. 

Derhalve wordt direct overgegaan tot de beoordelingswijze en -criteria. 

 

15.4 Beoordelingswijze en -criteria 

Bij verkeersbewegingen in relatie tot de wegdekstructuur en type ondergrond kan er 

trillingshinder optreden in woningen. Binnen het MER is het van belang om na te gaan in 

welke mate bestaande problemen met betrekking tot trillingshinder toe- of afnemen door 

de verkeerseffecten van de alternatieven. Daarnaast dienen mogelijke nieuwe 

trillingsknelpunten door de aanleg van nieuwe infrastructuur in kaart te worden gebracht. 

De twee criteria die daarmee worden beoordeeld behelzen: 

 trillingshinder gebruiksfase bestaande wegen; 

 trillingshinder gebruiksfase nieuwe wegen. 

 

15.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Uit inventarisatie is gebleken dat in het algemeen in Twello alleen bij 

spoorwegovergangen, verkeersdrempels of verkeersplateaus sprake is van 

trillingshinder. In de voor het MER relevante wegen zitten echter geen verkeersdrempels 

of verkeersplateaus.  

In de relevante wegen is in het verleden alleen bij twee spoorwegovergangen sprake 

geweest van trillingshinder. Het gaat hierbij om de spoorwegovergang aan de 

Molenstraat, Domineestraat en de Stationsstraat. In 2006 zijn de spoorwegovergangen 

dusdanig gereconstrueerd dat deze nauwelijks nog trillingen geven. Na de reconstructie 



 
 
 
 
 
 

 

9W0766/R005/EBEL/MDGR/Ensc  MER Randweg Twello 

Mei 2012 - 150 - Definitief rapport 

  

 

 

 

in 2006 hebben zich geen klachten meer voorgedaan. Hiermee is de bestaande situatie 

wat betreft het aspect trillingen klachtenvrij. Dit houdt in dat het aantal risicovolle 

woningen nul bedraagt.  

 

Voor de nieuwe wegvakken in de verschillende alternatieven is nagegaan of er 

woningen aanwezig zijn binnen 20 meter van de weg, aangezien het mogelijk is dat hier 

trillingshinder kan optreden. Het aantal woningen binnen deze zone vormt het 

beoordelingscriterium voor de trillingshinder als gevolg van de nieuwe infrastructuur.  

 

Tabel 15.1 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Trillingshinder gebruiksfase bestaande wegen 

++ Aanzienlijke afname trillingshinder 

+ Afname trillingshinder 

0 Geen toe- of afname trillingshinder 

- Toename trillingshinder 

-- Aanzienlijke toename trillingshinder 

 

Trillingshinder gebruiksfase nieuwe wegen, 

aantal woningen binnen de zone van 20 meter 

++ Aanzienlijke afname van woningen binnen 20 meter 

+ Afname van enkele woningen binnen 20 meter 

0 Geen toe- of afname aantal woningen binnen de zone van 

20 meter 

- Afname van enkele woningen binnen 20 meter 

-- Aanzienlijke afname van woningen binnen 20 meter 

 

15.6 Effectbeschrijving 

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Trillingen’, zijn alle analyses die ten 

grondslag hebben gelegen aan de hierna beschreven effectbeschrijving terug te vinden.  

 

Aangezien in het ontwerpen van de vijf alternatieven geen relevante trillingsbronnen 

zoals verkeersdrempels of verkeersplateaus zitten en er geen rijbanen zijn waar zwaar 

verkeer over gaat die significant dichter bij woningen komen te liggen, mag gesteld 

worden dat de trillingshinder in de gebruiksfase geen wijzigingen en problemen oplevert 

ten opzichte van de referentiesituatie. Hiermee is de beoordelingsfactor voor 

trillingshinder v.w.b. de bestaande wegen (alternatieven A, B en C) gelijk aan nul. 

 

In de variant D (halve randweg) en variant E (volledige randweg met tunnel) wordt er 

een nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Binnen 20 meter van de ontworpen randweg 

liggen in beide varianten geen woningen. Hiermee is de beoordelingsfactor voor 

trillingshinder voor de nieuwe wegen (alternatieven D en E) ook gelijk aan nul. 
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15.7 Samenvattende effectbeoordeling trillingen 

Tabel 15.2 Effectbeoordeling trillingen 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Trillingshinder 

gebruiksfase bestaande 

wegen 

0 0 0 0 0 

Trillingshinder 

gebruiksfase nieuwe 

wegen, aantal woningen 

binnen de zone van 20 

meter 

0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling 

trillingen 
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16 LUCHT 

16.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

lucht beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

16.2 Vooraf 

Voor het onderdeel luchtkwaliteit dienen het jaar na realisatie van het plan en een 

toekomstig jaar te worden beschouwd. Het jaar na realisatie van het plan is het jaar 

2020. Derhalve zal dit jaar in beschouwing worden genomen. Ten aanzien van het 

toekomstige jaar zou het jaar 2030 kunnen worden gehanteerd, echter aangezien 2020 

al ver in de toekomst is gelegen, de achtergrondconcentraties en emissiefactoren naar 

de toekomst toe steeds verder dalen, betreft het beschouwen van het jaar 2030 een 

onrealistisch scenario. Hierdoor is het beschouwen van het jaar 2020 voldoende.  

 

Ten aanzien van de te beschouwen alternatieven zijn alle alternatieve beschouwd met 

uitzondering van het de situatie 2010. Het jaar 2010 betreft een gepasseerd jaar en is 

voor de toetsing niet relevant. Derhalve zijn voor de autonome situatie in 2020 en voor 

alle alternatieven in het jaar 2020 luchtkwaliteitmodellen opgesteld.  

 

16.3 Relevant beleid 

Wet luchtkwaliteit 

De basis voor de beoordeling van effecten van de realisatie van de Randweg Twello op 

de luchtkwaliteit is hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit wettelijke stelsel is 

van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ (verder Wlk) 

genoemd. De Wlk bestaat uit in Europees verband vastgestelde normen van 

maximumconcentraties voor een aantal componenten. De effecten van de voorgenomen 

activiteit ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn voor de componenten stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10), de meest kritische componenten in Nederland, in beeld 

gebracht. 

 

De grenswaarden, voor de in dit onderzoek relevante kritische componenten NO2 en 

PM10, zijn opgenomen in de tabel 16.1 Opgemerkt dient te worden dat aan Nederland 

ten aanzien van NO2 en PM10 derogatie is verleend. Dit betekent dat er uitstel is van de 

termijn waarbinnen Nederland aan de luchtkwaliteitseisen moet voldoen. De in tabel 

16.1 weergegeven grenswaarden betreffen echter de strengst geldende grenswaarden. 

Wanneer aan deze grenswaarde wordt voldaan, wordt ook aan de overige grenswaarde 

voldaan. 
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Tabel 16.1 Grenswaarden voor de relevante componenten NO2 en fijn stof (PM10) 

Component Grenswaarde [µg/m
3
] Omschrijving 

NO2 40 Jaargemiddelde concentratie 

200 Uursgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden 

Fijn stof (PM10) 40 Jaargemiddelde concentratie 

50 24 uursgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden 

 

Regeling ‘beoordeling luchtkwaliteit’ 

Naast de Wlk is ook de Regeling ‘beoordeling luchtkwaliteit 2007’ van kracht (verder Rbl 

2007). In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over de manier waarop 

luchtkwaliteitonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. In dit onderzoek is aangesloten 

bij de uitgangspunten van deze Regeling. Voor de verspreidingsberekeningen is 

gebruikt gemaakt van standaardmethode 1 en 2 (Geomilieu Stacks, versie1.81).  

 

Daarnaast is in de Rbl 2007 een correctie opgenomen voor zwevende deeltjes, die zich 

van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, 

de zeezoutcorrectie. Voor de toetsing houdt dit in dat het jaargemiddelde fijn stof 

concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 

gecorrigeerd mogen worden voor de bijdrage van natuurlijke bronnen. Bij de gemeente 

Voorst bedraagt deze correctie 4 μg/m
3
 voor het jaargemiddelde concentratie. 

Daarnaast geldt dat het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde 

met 6 dagen mag worden verlaagd. Op alle in dit onderzoek gepresenteerde resultaten 

is de zeezoutcorrectie reeds toegepast.  

 

16.3.1 Beleidskader 

De gemeente Voorst heeft haar eigen beleid ten aanzien van geluid vast gelegd in de 

beleidsnota Milieu-uitvoeringsprogramma 2011. Gemeente Voorst heeft geen eigen 

gebiedsgericht luchtkwaliteitsbeleid vastgesteld. Daarom wordt getoetst aan het 

generieke beleid uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ en aan uit de wet volgende besluiten. 

 

16.4 Beoordelingswijze en -criteria 

De alternatieven zijn op basis van volgende aspecten onderzocht: 

1. NO2 jaargemiddelde concentratie; 

2. fijn stof (PM10) Jaargemiddelde concentratie; 

3. fijn stof (PM10) 24 uursgemiddelde concentratie. 

 

Goed om te weten is dat de bedrijfsemissie als gevolg van de bedrijven op de 

bedrijventerreinen zijn opgenomen in de achtergrondconcentraties waarmee het 

rekenmodel rekent en de toetsing aan de grenswaarde uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ wordt 

uitgevoerd. Hierdoor vindt een overschatting van de achtergrondconcentratie plaats ter 

plaatse van de bedrijventerreinen. De berekeningsresultaten zullen niet gecorrigeerd 

worden voor deze bedrijfsafname waardoor de resultaten ter plaatse van 

de bedrijventerreinen dus kunnen worden gezien als een overschatting.  
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Binnen het studiegebied zijn, evenals bij het aspect geluid, de relevante wegen conform 

de MER-richtlijn bepaald door middel van de wegvakken waar de verkeersintensiteit met 

meer dan 20% toeneemt of meer dan 30% afneemt. Hierbij is een drempel waarde van 

2.000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. In afbeelding 14.1 zijn de relevante 

wegen binnen het studiegebied opgenomen in ‘hoofdstuk 14 geluid’. 

 

Tabel 16.2 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

NO2 jaargemiddelde concentratie (1) 

 

++ sterke verlaging NO2 concentratie 

+ verlaging NO2 concentratie 

0 concentratie NO2 gelijk t.o.v. referentiesituatie 

- verhoging NO2 concentratie 

-- sterke verhoging NO2 concentratie 

 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde concentratie 

en 24-uurs gemiddelde (2) en (3) 

++ sterke verlaging fijn stof concentratie 

+ verlaging fijn stof concentratie 

0 concentratie NO2 gelijk t.o.v. referentiesituatie 

- verhoging fijn stof concentratie 

-- sterke verhoging fijn stof concentratie 

 

16.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In de directe omgeving van Twello is een drietal bedrijventerreinen gelegen. Dit betreft 

buiten de bebouwde kom van Twello het bedrijfsterrein Engelenburg aan de 

zuidwestzijde en binnen de bebouwde kom de bedrijventerreinen  ‘t Belt in het 

noordenwesten en Nijverheid in het westen.  

Zowel in de huidige situatie als de autonome ontwikkeling is dit het vertrekpunt. 

 

16.6 Effectbeschrijving 

In de achtergronddocumentatie, ‘Deelonderzoek Luchtkwaliteit’, zijn alle analyses die 

ten grondslag hebben gelegen aan de hierna beschreven effectbeschrijving terug te 

vinden.  

 

In alternatief C worden de bedrijven op de bedrijventerreinen ‘t Belt’ en ‘Nijverheid’ 

getransformeerd naar woningen. Doordat de bedrijventerreinen ‘‘t Beld en Nijverheid 

worden opgeheven heeft zal dit na verwachting tot een positief effect op de luchtkwaliteit 

in de vorm van veranderde bedrijfsemissie en verkeersemissies leiden (meer hierover 

uiteraard in de effectbeschrijving).  

 

Het opheffen van de bedrijventerreinen heeft daarnaast ook invloed op de 

verkeersstromen op de omliggende wegen. Door deze veranderde verkeersstromen 

zullen ook veranderde emissies naar de lucht optreden. In onderhavig onderzoek zijn in 

de berekeningen voor de variant C de veranderde verkeersstromen meegenomen.  

 

De grenswaarde van 40 μg/m
3 
voor de NO2 jaargemiddelde concentratie wordt voor alle 

alternatieven binnen het studiegebied niet overschreden. De achtergrond concentratie in 

het studiegebied bedraagt ten hoogste 14,63 μg/m
3
. De hoogste bronbijdrage bedraagt 

3,77 μg/m
3
. Het aantal woningen en hectare met een overschrijding van de 

grenswaarde bedraagt 0.  
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De grenswaarde van 40 μg/m
3
 voor de PM10 jaargemiddelde concentratie worden 

eveneens voor alle alternatieven binnen het studiegebied niet overschreden. De 

achtergrond concentratie in het studiegebied bedraagt ten hoogste 18,30 μg/m
3
. De 

hoogste bronbijdrage bedraagt 0,6 μg/m
3
. Het aantal woningen en hectare met een 

overschrijding van de grenswaarde bedraagt 0. 

De daggemiddelde grenswaarde voor PM10, te weten maximaal 35 overschrijdings-

dagen wordt niet overschreden. Ten hoogste zijn er 7 overschrijdingsdagen berekend.  

 

16.7 Samenvattende effectbeoordeling lucht 

Tabel 16.3 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

NO2 jaargemiddelde 

concentratie 

0 0 0 0 0 

Fijn stof (PM10) 

Jaargemiddelde 

concentratie en 24-uurs 

gemiddelde 

0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling 

Lucht 

 

     

 

Wanneer alle resultaten in beschouwing worden genomen, kan hieruit geconcludeerd 

worden dat alle berekende concentraties ruimschoots beneden de grenswaarde uit de 

‘Wet luchtkwaliteit’ zijn gelegen en dat het aspect luchtkwaliteit geen knelpunt vormt. 

Derhalve voor alle alternatieven een neutrale score. 
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17 EXTERNE VEILIGHEID 

17.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deelonderzoek in het kader van het aspect 

externe veiligheid beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het beleidskader, de 

beoordelingscriteria, de waarderingssystematiek, de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling. Vervolgens zijn de resultaten van de effectanalyse en de effectbeoordeling 

beschreven. 

 

17.2 Vooraf 

Om de gevolgen van ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van externe veiligheid in beeld 
te brengen houdt de gemeente Voorst rekening met twee soorten risico’s, te weten: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Deze risico’s worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van risicobronnen zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen of de 
aanwezigheid van risicovolle inrichtingen of hogedrukaardgasleidingen. 
 
Voor de aanleg van een nieuwe weg of de aanwezigheid van een bestaande weg zijn 
echter alleen de risico’s van belang die veroorzaakt worden door het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.  
 
Hoogspanningsmasten worden niet meegenomen want daarvoor gelden geen externe 
veiligheidsregels bij de aanleg van een weg. Het gaat daarbij met name om 
gezondheidsrisico’s en die vallen niet onder externe veiligheid.  
 
De bestaande hogedruk aardgasleiding ligt onder het bestaande traject van de 
toevoerweg naar industrieterrein Engelenburg in het studiegebied en vormt geen extra 
risico bij aanleg van een weg. Deze is dan ook buiten beschouwing gelaten.  

 

17.3 Relevant beleid 

17.3.1 Wettelijk kader 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) bestaat om de veiligheid van mensen, 

dieren en de omgeving te garanderen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat 

hierbij om het voorkomen van schade en hinder als gevolg van dit vervoer. 

De WVGS is van toepassing op: 

 het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over land, per spoor en 

over binnenwateren;  

 het vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor en over binnenwateren 

aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;  

 het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel, waarin of waarop zich 

gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden;  

 het beladen van een vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die 

stoffen daaruit;  

 het neerleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.  
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Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). 

Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het 

Basisnet is een nieuwe AmvB in ontwikkeling: het Besluit Transportroutes Externe 

Veiligheid (BTEV).  

 

De gewijzigde Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het Besluit Transportroutes Externe 

Veiligheid treden naar verwachting medio 2012 in werking.  

 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 
De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en 
beleidsnota’s, onder andere in het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Invulling 
geven aan deze wettelijke verplichting vormt een belangrijk onderdeel van het 
gemeentelijke externe veiligheidsbeleid. 
 
ADR 

Het ADR is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

weg in Europa. ADR is de afkorting van ‘Accord européen relatif au transport 

international de marchandises Dangereuses par Route’. Volgens het ADR moeten 

stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. Niet 

met name genoemde stoffen worden in het ADR geclassificeerd onder een 

verzamelnaam, zoals bijvoorbeeld ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders 

genoemd)’. De ADR indeling of classificatie is vervolgens de basis voor de 

vervoersvoorwaarden. In deel 3.2 van het ADR is de lijst opgenomen van veel 

vervoerde stoffen, hun classificatie en de bijbehorende vervoersvoorwaarden 

 

Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2010) 

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn definities van het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) gedefinieerd in de Circulaire 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Crnvgs). Het externe veiligheidsbeleid voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen is op dit moment gebaseerd op de Nota 

risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen RNVGS, 2004. Met deze circulaire wordt dit 

beleid verder geoperationaliseerd en verduidelijkt. 

 

Het plaatsgebonden risico wordt gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als gevolg van een 

ongewoon voorval bij de risicobron, waarbij een gevaarlijke (afval)stof of 

bestrijdingsmiddel is betrokken.  

Voor het PR gelden de volgende grens- en richtwaarden: 
 

Tabel 17.1 Grens- en richtwaarden plaatsgebonden risico 

  Vervoersbesluiten  Omgevingsbesluiten 

Bestaande situatie  Grenswaarde PR 10-5 Grenswaarde PR 10-5 

Streven naar PR 10-6 Streven naar PR 10-6 

Nieuwe situatie Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbaar Richtwaarde PR 10-6 Richtwaarde PR 10-6 

Bron: drempelwaardentabel “Handreiking vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, VNG”  
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De beleidsruimte met betrekking tot het plaatsgebonden risico zit in: 

1. beïnvloeding van de kans op ongeval (maatregelen bij de bron); 

2. (geprojecteerde) aanwezigheid van kwetsbaar en beperkt kwetsbaar; 

3. motivatie over het eventueel toestaan van beperkt kwetsbare objecten. 

 

Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000  

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied 

van een risicobron en een ongewoon voorval bij de risicobron waarbij een gevaarlijke 

(afval)stof of bestrijdingsmiddel is betrokken. 

 

Het groepsrisico is niet als contour op een kaart weer te geven, er wordt hier gebruik 

gemaakt van een fN-curve. In de grafiek worden de kansen op een ongeluk uitgezet 

tegen het aantal mensen dat omkomt (de dichtheid van personen per hectare). 

 

   

 
 

Afbeelding 17.1 fN-curve groepsrisico 

De beleidsruimte met betrekking tot het groepsrisico zit in: 
1. (Bestuurlijke & publieke) acceptatie/beleving risico; 
2. Beperking van de kans op ongeval (maatregelen bij de bron); 
3. Beperking van effect (bron, effectgebied, zelfredzaamheid, hulpdiensten). 

 

17.3.2 Beleidskader 

Basisnet Weg (2009) 

In hoofdrapportage en bijlagenrapport worden de verschillende aspecten van het 

Basisnet Weg toegelicht. Het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft mogelijk, maar er 

worden grenzen gesteld aan de risico's. Ruimtelijke ontwikkeling langs infrastructuur 

moet verantwoord plaatsvinden. Landelijk komen langs een aantal wegen zones waar 

ruimtelijke beperkingen zullen gelden. Het basisnet weg zal worden opgenomen in het  

Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). 
 
Het Basisnet Weg (A-wegen en N-wegen) zal voor de huidige situatie geen gevolgen 
hebben. Er worden in en rond de gemeente Voorst geen knelpunten voorzien met 
betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 

Externe veiligheid provinciale wegen (2011) 
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Het rapport externe veiligheid provinciale wegen is in opdracht van Gedeputeerde 

Staten opgesteld in januari 2011. Daaruit volgt dat op slechts vijf trajecten in Gelderland 

de berekende groepsrisico’s (GR) groter zijn dan 0,1 oriëntatiewaarde (OW) en verder 

voor overige provinciale wegen onder de oriëntatiewaarde liggen. Deze vijf wegtrajecten 

liggen niet in gemeente Voorst.  

 

Beleidsvisie Externe Veiligheid Voorst 2009 
Met de Beleidsvisie externe veiligheid Voorst 2009, door de raad vastgesteld op 28 mei 
2010, heeft de gemeente Voorst een externe veiligheidsbeleid. In dit beleid zijn de 
ambities van de gemeente op het gebied van externe veiligheid vastgelegd. Gemeente 
Voorst kent geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

17.4 Beoordelingscriteria 

 Risico vervoer gevaarlijke stoffen – plaatsgebonden risico 
De normering voor het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de aard van het te 
beschermen object. Hierbij wordt in wet- en regelgeving onderscheid gemaakt 
tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. De norm voor kwetsbare 
objecten (zoals woningen, ziekenhuizen e.d.) is een grenswaarde (hieraan moet 
worden voldaan). De norm voor beperkt kwetsbare objecten (zoals kleinere 
kantoorgebouwen of bedrijfsgebouwen) is een richtwaarde (hieraan moet zoveel 
mogelijk worden voldaan). Bij afwijken dient dit goed gemotiveerd te worden. 

De toename van het plaatsgebondenrisico wordt als negatief beschouwd omdat dit 

leidt tot een onveiligere situatie. De afname van het plaatsgebonden risico betekent 

een verbetering van de situatie en wordt daarom als positief beschouwd. 

 

 Risico vervoer gevaarlijke stoffen – groepsrisico 
Voor het groepsrisico bestaat geen wettelijke norm en wordt uitgegaan van een 
oriënterende waarde. Het groepsrisico hoeft niet altijd berekend te worden. In 
bepaalde gevallen kan men volstaan met een verantwoording van het groepsrisico. 
De elementen hiervoor staan in de “Handreiking verantwoording groepsrisico”. De 
elementen van de verantwoording groepsrisico staan hieronder weergegeven. De 
verschillende elementen worden benoemd, waarna het bevoegd gezag een besluit 
neemt over het wel of niet acceptabel achten van de hoogte van het groepsrisico.  

 persoonsdichtheden; 

 de hoogte van het groepsrisico; 

 bronmaatregelen ter beperking van de hoogte van het groepsrisico; 

 effectmaatregelen ter beperking van de hoogte van het groepsrisico; 

 voor- en nadelen van alternatieven; 

 toekomstige maatregelen; 

 mogelijkheden tot rampenbestrijding en effectbeheersing; 

 zelfredzaamheid; 

 domino-effecten; 

 cumulatie. 

 

De toename van het groepsrisico wordt als negatief beschouwd omdat dit leidt tot 

een onveiligere situatie. De afname van het groepsrisico betekent een verbetering 

van de situatie en wordt daarom als positief beschouwd. 
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Tabel 17.2 Toetsingscriteria en waarderingssystematiek 

Toetsingscriterium Waarderingssystematiek 

 

Risico vervoer gevaarlijke stoffen – 

plaatsgebonden risico 

++ grote afname plaatsgebonden risico  

+ lichte afname plaatsgebonden risico 

0 geen verandering plaatsgebonden risico 

- lichte toename plaatsgebonden risico 

-- grote toename plaatsgebonden risico 

 

Risico vervoer gevaarlijke stoffen - 

groepsrisico 

++ grote afname van groepsrisico 

+ lichte afname van groepsrisico 

0 geen verandering van plaatsgebonden risico 

- lichte toename van plaatsgebonden risico 

-- grote toename van plaatsgebonden risico 

 

17.5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

17.5.1 Huidige situatie 

Risico vervoer gevaarlijke stoffen 
Binnen het onderzoeksgebied is, in het kader van externe veiligheid, de volgende 
risicobron aanwezig: 

 het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Apeldoorn – Deventer. 
 
Nabij, maar buiten het onderzoeksgebied zijn de volgende risicobronnen aanwezig. 

 het transport van gevaarlijke stoffen over de weg (LPG); 

 een LPG tankstation; 

 inrichting met vuurwerkopslag (>10.000 ton). 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 
Uit recent uitgevoerde risicoanalyses en externe veiligheidsonderzoeken (uitgevoerd in 
het kader van het opstellen van de beleidsvisie externe veiligheid Voorst) is naar voren 
gekomen dat er zowel voor de huidige situatie als in de toekomstige situatie geen PR 
10-6 contour aanwezig is voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 
Apeldoorn - Deventer. Daarmee levert het transport over het spoor op basis van deze 
analyses geen knelpunten op voor de omgeving gezien de ligging van de PR contour. 
Uit het onderzoek kwam eveneens geen knelpunt over het groepsrisico naar voren. 
 
De prognose voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat uit van een afname van de 

hoeveelheid gevaarlijke stoffen die per spoor worden vervoerd. 

 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
Binnen de gemeente Voorst vindt transport van gevaarlijke stoffen voornamelijk plaats 
over de Rijksweg en de volgende provinciale wegen, waarvan een deel door de 
bebouwde kom van een aantal dorpen loopt: N344 (Rijksstraatweg Twello), N345 
Rijksstraatweg Voorst en Zutphenseweg), N789 Hoofdweg (Klarenbeek), N790 
(Rijksstraatweg Wilp, Wilpsedijk en Deventerweg), N792 (Terwoldseweg en 
Twelloseweg Terwolde, Vaassenseweg) en Rijksweg A1. 

 

Buiten het onderzoeksgebied wordt vuurwerk naar een magazijn en LPG voor de 

bevoorrading van een LPG tankstation naar industrieterrein Engelenburg vervoerd. Ook 

de overige risicobronnen met LPG en propaan liggen buiten het onderzoeksgebied.  
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Nabij het onderzoeksgebied liggen geen verder geen risicoveroorzakende inrichtingen 

waarvoor transport nodig is. De bestaande routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen 

leiden niet door het onderzoeksgebied. 

 

 
Afbeelding 17.2 Overzicht bedrijven met gevaarlijke stoffen en A-routes en N-routes. 

(N.B. LPG-verkooppunt Twello is opgeheven) 

 
Binnen de gemeente Voorst is geen routering voor transport van gevaarlijke stoffen 
vastgesteld. Gevaarlijke stoffen mogen dus in Voorst ook over andere wegen worden 
vervoerd, maar de hoeveelheid en frequentie en daarmee het risico is dusdanig laag dat 
hieraan geen aandacht is besteed. De opdracht vanuit de ADR is de kortst mogelijke 
route volgen en zo veel mogelijk de bebouwde kom vermijden. 
 
Op grond van berekeningen die in het kader van diverse projecten zijn uitgevoerd, kan 
worden geconcludeerd dat de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
weg niet zodanig groot is dat daardoor de plaatsgebonden risicocontour (PR) op enige 
plaats buiten de weg zal liggen. Het plaatsgebonden risico vormt dan ook nergens in de 

gemeente Voorst een knelpunt. 
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17.5.2 Autonome ontwikkeling 

Risico vervoer gevaarlijke stoffen 
Zoals in de beschrijving van de huidige situatie is aangegeven kunnen zowel de 
transportaantallen als de dichtheid sterk toenemen voordat er een groepsrisico knelpunt 
kan optreden. Omdat de routering conform ADR vanaf rijksweg A1 wordt gevolgd is een 
dergelijke toename echter niet realistisch en kan gesteld worden dat de autonome 
ontwikkeling van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige wegen geen 
problemen oplevert met betrekking tot externe veiligheid, wanneer de randweg niet 
wordt aangelegd.  

 
Bij berekening van risico’s ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen over het 
spoor worden de prognosecijfers van 2007 gehanteerd. Dit leidt tot een geringe 
overschrijding van de oriënterende waarde. Echter met de komst van het basisnet en 
daarmee toepassen van generieke maatregelen zullen geen overschrijdingen van de 
oriënterende waarden zich meer voordoen en daarmee voldoende ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk maken. 

 

In het bedrijvengebied Engelenburg is, naast de opslag van LPG in een ondergrondse 

tank, in de komende jaren geen andere vestiging te verwachten van een bedrijf met 

risicovolle stoffen. De steller van het eindrapport Basisnet weg (2009 ) verwacht geen 

groei voor het vervoer van de stofcategorie GF3 (LPG). 

 

17.6 Effectbeschrijving 

17.6.1 Risico vervoer gevaarlijke stoffen – plaatsgebonden risico 

Zoals eerder vermeld zijn de rijks- en provinciale wegen bindend voorgeschreven voor 
de routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Concreet betekent dit 
dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op de overige wegen in de gemeente minimaal 
is. De drempelwaarden voor het plaatsgebonden risico zullen op de overige wegen dan 
ook niet overschreden worden, wat betekent dat de verschillende alternatieven binnen 
het onderzoeksgebied niet van belang zullen zijn voor de hoogte van het 
plaatsgebonden risico. 
 

17.6.2 Risico vervoer gevaarlijke stoffen – groepsrisico 

Binnen de gemeente Voorst zijn een tweetal bedrijven gelegen die bevoorraad moeten 
worden door middel van het vervoer van gevaarlijke stoffen: 

 LPG-tankstation “De Croon aan de Leigraaf 44, 7391 AL Twello op industrieterrein 
Engelenburg; 

 opslag van vuurwerk Wolff Vuurwerk BV, Engelenburgstraat 31 7391 AM Twello op 
industrieterrein Engelenburg, vallend onder BRZO. 

Deze bedrijven liggen buiten het onderzoeksgebied.  

 
Gemeente Voorst kent, zoals hiervoor gesteld, geen vastgestelde routering gevaarlijke 
stoffen. De bedrijven met risicovolle stoffen zijn alle bereikbaar via twee afritten op de 
rijksweg A1, namelijk de afrit Voorst en afrit ‘Wilp-Twello’. Van daaruit gezien ligt alleen 
LPG-tankstation ‘De Croon’ in de nabijheid van de route van één van de alternatieven 
voor de randweg maar buiten het onderzoeksgebied.  
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Vanuit dit perspectief bekeken betekent het dat de alternatieven vanuit het oogpunt van 

het groepsrisico geen significant effect zullen hebben. 

 

17.7 Samenvattende effectbeoordeling externe veiligheid 

Tabel 17.3 Effectbeoordeling 

Alternatief 

Criterium 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Plaatsgebonden 

risico 

0 0 0 0 0 

Groepsrisico 0 0 0 0 0 

Effectbeoordeling 

Externe 

veiligheid 

     

 

Gezien de ligging, de aansluiting van de randweg op andere wegen en de bedrijvigheid 

(bijvoorbeeld de bedrijven waar gevaarlijke stoffen naar toe gaan) in de directe 

omgeving is hier geen sprake van een risicobron met een plaatsgebonden risico en een 

invloedsgebied. Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen rond Twello is 

namelijk zeer beperkt is en bestaat uit transport van LPG voor de tankstations De Croon 

Leigraaf en de Shell IJsselbrug en transport van propaan voor Scherpenhof en 

Betoncentrale Terwolde. Deze bedrijven liggen alle buiten het onderzoeksgebied. 

 

De aanleg van de randweg zal niet met zich meebrengen dat de transportenaantallen 

gaan toenemen. Het ligt ook niet in de verwachting dat de huidige transporten met 

gevaarlijke stoffen de route naar bedrijven via de aan te leggen randweg zullen volgen. 

Dit is namelijk niet de meest logische route. Hiervoor is een verkeerskundige 

beoordeling nodig. 

 

Het verplaatsen van de voorgenomen uitbreiding van industrieterrein Engelenburg en 

verplaatsen van de bestaande industrieterreinen De Nijverheid en ‘t Belt heeft geen 

gevolgen voor de huidige routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

De beoogde alternatieven leiden daarmee niet tot (nieuwe) risicobronnen, mede gezien 

de resultaten van de berekeningen van het PR en GR voor de bestaande provinciale en 

gemeente wegen in gemeente Voorst.  
Het aspect ‘externe veiligheid’ maakt geen onderscheidend vermogen ten opzichte van 
elkaar en ten opzichte van het referentiealternatief. 



 
 
 
 
 
 

 

MER Randweg Twello  9W0766/R005/EBEL/MDGR/Ensc 

Definitief rapport - 165 - Mei 2012 

 

 

 

18 SAMENVATTING WOON- & LEEFMILIEU 

Op het thema woon- & groen milieu laten alleen de alternatieven C en E een 

onderscheidend vermogen zien. Alternatief scoort sterk positief op het aspect geluid. 

Alternatief E scoort licht negatief op het aspect geluid.  

 

Tabel 18.1 Effectbeoordeling woon- en leefmilieu 

Alternatief 

Criterium 
Alternatief A Alternatief B Alternatief C Alternatief D Alternatief E 

Geluid      

Trillingen      

Lucht      

Externe veiligheid      
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Bijlage 16 
 Totale scoringstabel Alternatieven op de thema’s 

 

 




