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Terrein AGOVV structureel in gebruik voor parkeren Apenheul
De afgelopen twee seizoenen werd een oefenterrein van AGOVV tijdelijk gebruikt om de
parkeerpieken van de Apenheul op te vangen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de parkeer- en
verkeersproblematiek in de wijk is afgenomen. Zo heeft de J.C. Wilslaan dit jaar slechts een
enkele keer als overloopparkeerplaats hoeven dienstdoen. Het college heeft nu aan de raad
voorgesteld om deze tijdelijke oplossing definitief te maken en uit te breiden tot twee
oefenvelden met een gezamenlijke capaciteit van rond 800 plaatsen. Dit parkeerterrein zal
alleen gebruikt worden als het erg druk is tijdens weekenden, feestdagen en in
vakantieperiodes.
Verantwoordelijk wethouder verkeer, Johan Kruithof: “We vinden als college dit de beste oplossing
voor de komende pakweg 10 jaar. Maar daarmee is dan ook echt de bovengrens bereikt van het
aantal parkeerplekken dat we als gemeente beschikbaar stellen. Als de Apenheul verder wil groeien,
zullen ze het in spreiding van bezoekers naar rustiger momenten moeten zoeken, of meer mensen
met het openbaar vervoer laten komen. Bezoekers zullen niet langer kunnen parkeren aan de J.C.
Wilslaan bij grote drukte.”
Voordelen
Het voordeel van het parkeren bij AGOVV op piekdagen is dat het verkeer in het woongebied bij de
Laan van Spitsbergen-rotonde Jachtlaan- JC Wilslaan op deze dagen afneemt. Dit komt omdat
verkeer vanaf de Asselsestraat direct naar dit parkeerterrein kan. Gezien de toename van verkeer in
de Asselsestraat wordt onder meer het kruispunt Asselsestraat-Laan van Spitsbergen aangepast. Dit
vermindert de overlast en zorgt voor verkeersveiligheid. De rechtstreekse voetgangersdoorsteek
vanaf AGOVV naar de Apenheul blijft. Het reguliere parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan, waar de
pachters bij de entree van de Apenheul voor hun klandizie van afhankelijk zijn, blijft het
hoofdparkeerterrein. De Apenheul, Accres en AGOVV hebben zich voor de voorgestelde oplossing
uitgesproken. Ten slotte is deze variant financieel gunstig.
Vijf varianten
In een zorgvuldig doorlopen proces zijn vijf varianten afgewogen. Daarbij viel parkeren op een terrein
verder weg evenals op een parkeerterrein nabij de Julianatoren af. Behalve verkeerskundige
nadelen, moet er bij deze varianten ook veel geld worden bijgelegd. Zodra er een busverbinding
nodig is, lopen de jaarlijkse kosten hoog op. Wethouder Kruithof: “Het parkeren op grotere afstand
heeft de voorkeur van de wijkraden maar is in de huidige fase in ieder geval nog niet haalbaar. Ik
realiseer mij dat er geen oplossing is die door alle partijen wordt gedragen. Parkeren op afstand is
misschien wel mogelijk op de langere termijn en wordt daarom meegenomen bij het opstellen van de
toekomstvisie op de westrand van de stad.”
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Dan was er nog de variant die de oude situatie bestendigt en een variant met een parkeerdek op de
huidige parkeerplaats. Deze varianten worden als minder positief beoordeeld vanwege de aantasting
van natuurwaarden en de voortdurende verkeersdruk op de J.C. Wilslaan en directe omgeving.
Verder proces
Belanghebbenden zijn geïnformeerd en omwonenden hebben de mogelijkheid om met hun vragen
naar een inloopbijeenkomst te komen op 12 oktober van 19.00 tot 21.00 in restaurant de Boschvijver,
J.C. Wilslaan 25.
Naar verwachting zal de gemeenteraad op 17 november het voorstel van het college bespreken en
kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. Op zijn vroegst zal de gemeenteraad op
24 november een besluit nemen. De gemeenteraad maakt de agenda van de vergaderingen op
donderdag een week van tevoren definitief bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

