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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

De verkeersproblematiek Zuidbroek – Zevenhuizen houdt 

wijkbewoners, de gemeenteraad en het college van 

Apeldoorn al 15 jaar bezig. Zuidbroek is een nieuwe woonwijk 

in ontwikkeling waarvan de verwachting is dat nu de 

economie aantrekt de wijk zich ontwikkelt tot een volwaardige 

woonwijk.  

 

Op 17 december 2015 (Motie Vreemd: ‘De Weg Kwijt’) is in 

de raad van Apeldoorn een motie aangenomen waarin het 

college wordt gevraagd een definitieve oplossing voor het 

probleem aan te dragen onder de volgende voorwaarden: 

 een goede verkeersveiligheid; 

 een goede verbinding van deze wijken met de rest van 

Apeldoorn (externe ontsluiting); 

 een goede en korte verbinding tussen de beide wijken  

een toekomstbestendige oplossing. 

 

Royal HaskoningDHV is gevraagd om deze opgave op zich te 

nemen. Voorliggende rapportage betreft een overzicht van de 

inhoudelijke bevindingen en ons advies, alsmede een 

toelichting op het doorlopen proces en de gehanteerde 

werkwijze. 
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1.2 werkwijze 

 

Eerste stap in het onderzoek is het doorgronden van het 

probleem. Met behulp van bestaande informatie - aangevuld 

met veldwerk, eigen waarnemingen ter plaatse en 

bevindingen - is in beeld gebracht wat het probleem is, hoe 

groot het probleem is en waardoor het veroorzaakt wordt.  

 

Daarbij zijn twee onderzoeksporen gehanteerd: 

- analyse ruimtelijke structuur van Zevenhuizen en 

Zuidbroek; 

- verkeerskundige analyse verkeersstromen naar en door 

de buurten en wijken. 

 

‘Het huis als metafoor’ 

Om het verband te leggen tussen verkeersanalyses en 

ruimtelijke analyses wordt het functioneren van een huis als 

metafoor gehanteerd. Vertrekken (woonkamer, keuken, tuin 

etc.) in een huis functioneren alleen goed als de gangen en 

deuren logisch zijn opgebouwd en vertrekken logisch en 

vanzelfsprekende te bereiken zijn.  

 

Vervolgens  zijn met behulp van de bevindingen uit de 

probleemanalyse vanuit deze twee sporen oplossingsvisies, 

denkrichtingen, opgesteld. Op basis van een inhoudelijk 

afwegingskader en een toets aan de projectdoelstellingen 

(volgend uit de motie ‘De weg kwijt’) is vervolgens een advies 

gegeven over de denkrichtingen en voorkeursoplossing. De 

voorkeursvariant is nader uitgewerkt inclusief ‘mitigerende’ 

(lees ondersteunende) maatregelen en aandachtspunten bij 

de nadere planuitwerking. 

 

 

4 



Apeldoorn Zuidbroek Zevenhuizen 16 september 2016 5 

2. Probleemanalyse 
2.1 Inleiding 

 

In het verleden is door de gemeente zelf en diverse 

adviesbureaus onderzoek gedaan naar de 

verkeersproblematiek Zuidbroek – Zevenhuizen. Alvorens 

deze onderzoeken inhoudelijk te behandelen heeft Royal 

HaskoningDHV een ruimtelijke analyse gedaan op de 

wijk(en). Daarnaast zijn in dit hoofdstuk aanvullende 

bevindingen gerapporteerd alvorens één integrale conclusie te 

trekken waarin zowel de ruimtelijke analyse als de 

verkeersanalyse een plaats hebben.  

 

2.2 Hoe groot is het probleem? 

 

In oktober 2013 en april 2015 zijn tellingen uitgevoerd naar de 

verkeersintensiteit in de Calypsostraat en Operettestraat.. Uit 

deze telling blijkt dat er op de Calypsostraat ruim 4.000 

motorvoertuigen per dag en op de Operettestraat 

/Nijbroekseweg circa 3.000 motorvoertuigen per dag rijden. 

Omdat deze absolute aantallen weinig zeggen over aard en 

omvang van de problematiek is het verkeersbeeld in de 

Calypsostraat en Operettestraat beoordeeld tijdens een 

schouw. In de spitsperioden zijn meerdere malen wachtrijen 

geconstateerd en ook buiten de spitsperioden is sprake van 

een continue  stroom van verkeer, waardoor er in beide 

woonstraten eigenlijk altijd (veel) autoverkeer aanwezig is. Dit 

verkeersbeeld past niet bij het principe van de bijbehorende 

inrichting van een woonstraat. In een woonstraat ligt de 

nadruk op “verblijven”.  

 

Ook is in beeld gebracht hoe de verdeling van het verkeer 

over de dag is. Zichtbaar is dat er in zowel de ochtend- als 

avondspits sprake is van een piek in de verkeersbelasting. 

Deze piek is  in het drukste spitsuur maximaal 10% van het de 

totale hoeveelheid verkeer per dag.  Dit is in lijn met een 

normale  verdeling van het verkeer over de dag. Er is dus 

geen sprake van een specifiek spitsprobleem, maar eerder 

van een problematiek die gedurende de hele dag aanwezig is.  
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Foto’s: kruispunten Operrettestraat met Anklaarsweg en Sluisoordlaan met Anklaarseweg  

 

Foto’s: wachtrijvorming Calypsostraat  
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2.3 Ruimtelijke analyse 

 

De wijk Zuidbroek is gelegen in een vlak dat gevormd wordt 

door de hoofdstructuurwegen van Apeldoorn (Oost Veluwe 

weg, Laan van Zevenhuizen en de Deventerstraat) en de A50. 

Tussen deze relatief nieuwe wijk en deze wegen zijn aan alle 

zijden (alleen de A50 zijde uitgezonderd) andere gebieden 

gelegen van substantiële omvang met verschillende functies; 

langs de Oost Veluwe weg het bedrijvenpark Apeldoorn 

Noord, langs de Laan van Zevenhuizen de 70-er jaren 

woonwijk Zevenhuizen en langs de Deventerstraat het terrein 

van zorginstelling GGNet. De wijk Zuidbroek is alleen via een 

van deze gebieden te bereiken. De wijk Zuidbroek heeft geen 

eigen, herkenbare entrée (voordeur) dan wel directe 

aansluiting op één van de hoofdwegen van Apeldoorn en dient 

altijd ‘via via’ bereikt te worden; dan wel via het bedrijvenpark, 

dan wel via de wijk Zevenhuizen. Via het terrein van GGNet is 

nog geen sprake van een toegang aangezien het zuidelijk 

deel van de wijk Zuidbroek nog niet ontwikkeld is.    

 

Bedrijvenpark  
Apeldoorn Noord 

Zuidbroek 

Zevenhuizen 

GGNet 
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Een wijk als ‘een huis’ 

Wat betekent een dergelijke analyse voor het functioneren van 

een wijk in een stad? Daarvoor wordt in deze studie een 

metafoor van ‘een huis’ gebruikt als middel: beschouw de wijk 

Zuidbroek als een huis in zijn omgeving.  

Een huis heeft een eigen indeling met een woonkamer, een 

keuken, slaapkamers en een tuin. Ook bergingen en/of een 

garage maken onderdeel uit van een regulier woonhuis. Maar 

een huis kenmerkt zich vooral ook door een voordeur; de plek 

waar het huis door gasten wordt betreden. De vormgeving van 

de voordeur bepaalt mede (bewust of onbewust) de wijze 

waarop het huis als architectonisch object beleeft wordt. Vaak 

zegt de vormgeving en detaillering ook wat over de trots van de 

bewoners voor hun huis.   
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Als de wijk Zuidbroek als ‘het woonhuis’ wordt beschouwd (met 

eigen winkelcentrum als keuken, de woonstraten/buurten als 

de woonkamer en het park als de tuin) dan zijn de omliggende 

gebieden zoals het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, de 

woonwijk Zevenhuizen en het GGNet terrein te kenschetsen 

als respectievelijk de garage, het buurhuis en de voortuin van 

het buurhuis. Alle huidige toegangen tot de wijk Zuidbroek 

leiden door deze gebieden richting Zuidbroek. Vanaf de Oost 

Veluwe weg zijn twee toegangen via het bedrijvenpark, in het 

geval van de metafoor dus de garage/berging, richting 

Zuidbroek.  

 

In de plannen was rekening gehouden met aantrekkelijke 

inrichting/vormgeving van deze plekken. Echter door de 

bouwcrisis is van een dergelijke ontwikkeling nauwelijks sprake 

gekomen. En ook met een bijzondere vormgeving blijft de 

entrée van de wijk vanaf deze zijde altijd via een 

bedrijventerrein lopen (met uitstraling die erbij hoort).  

Vanaf de Laan van Zevenhuizen is het mogelijk op 3 plekken 

via de Anklaarse weg en vervolgens via de Calypsostraat en/of 

de Operettestraat de wijk Zuidbroek te bereiken. Dit komt over, 

in het geval van de metafoor, als het betreden van het eigen 

huis via de voordeur en door het huis van de buren. Vanaf de 

Deventerweg is nog geen sprake van een toegang tot de wijk. 

Hier ligt wel een kans om een voordeur met allure te 

realiseren; via een mooie groene voortuin (GGNet terrein). Wel 

moet beseft worden dat deze groene voortuin hoort bij het 

buurhuis!  
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Strategie: verbouwing! 

Los van  de verkeersproblematiek, los van andersoortige 

vraagstukken met bijvoorbeeld betrekking tot leefbaarheid, 

kan een herkenbaar vormgegeven entrée van de wijk 

Zuidbroek, zeg maar een (opnieuw) vormgegeven voordeur 

van de wijk, bijdragen aan de totale ruimtelijke kwaliteit van 

dit deel van Apeldoorn. Immers, een goed vormgegeven 

entrée draagt bij aan met name de belevingswaarde 

(herkenning van Zuidbroek) en de gebruikswaarde 

(oriëntatie punt in de stad); beiden belangrijke peilers voor 

ruimtelijke kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed vormgegeven entrée is meer dan een functionele 

toegang; een toegang die wordt gekenmerkt door een 

voordeur met brievenbussen en met anonimiteit als  

overheersend beeld. Een goed vormgegeven entrée straalt 

een welkom uit, is goed gedetailleerd en ziet er verzorgd uit.  

In Zuidbroek zijn kansen aanwezig om de wijk dergelijke 

goed vormgegeven entrée’s te geven. Aangezien door de 

geografische ligging dit altijd door aangrenzende gebieden 

zal gaan, vraagt dit in alle gevallen om een 

gemeenschappelijke aanpak en zal de nieuwe voordeur ook 

een betekenis hebben voor deze aangrenzende gebieden. 

In geval van Zuidbroek vraagt dit om ingrepen die verder 

gaan dan het plaatsen van bordjes met een pijl richting 

Zuidbroek. Er zullen fysieke ingrepen gedaan moeten 

worden om dergelijke entrée’s goed vorm te geven. Dat 

vraagt om een verbouwing. Maar wel een verbouwing met 

respect voor de omgeving en een ontwerp van één of 

meerdere entrée’s die gebruik maken van de kwaliteiten en 

kenmerken van de plek.  
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1. Entrée via bedrijvenpark Apeldoorn Noord  (de ‘garage’)  

Om de entrée via bedrijvenpark Apeldoorn Noord te 

‘verbouwen’ zal de oplossing gezocht moeten worden in de 

vormgeving (een herkenbare entrée door het bedrijvenpark 

tot in Zuidbroek) maar vooral ook in het programma (meer 

bij een woonwijk in maat en schaal aansluitende functies).  

 

2. Entrée via woonwijk Zevenhuizen (het buurhuis) 

Hier zou een ‘rode loper’ uitgerold moeten worden die de 

Laan van Zevenhuizen verbindt met Zuidbroek. Met name 

deze entrée zal voor zowel Zuidbroek als Zevenhuizen een 

nieuwe, gedeelde voordeur worden; echter wel tot in de wijk 

Zuidbroek doorgezet. Deze ingrepen zullen met name 

betrekking hebben op de verbindingswegen op en tussen 

de Anklaarseweg en het Zuidbroek.  

 

3. Entrée via GGNet terrein (de voortuin van het buurhuis) 

Hier liggen kansen voor een heel mooie, groene entrée tot 

Zuidbroek. Dit is in de huidige situatie de entrée van het 

GGNet terrein; de voortuin van het buurhuis dus. Deze 

entrée speelt pas een rol  als er sprake gaat zijn van de 

ontwikkeling van het zuidelijk deel van Zuidbroek. 

Aangezien dit een ontwikkeling betreft door de voortuin van 

het buurhuis, dient de mogelijkheid hiertoe te zijner tijd 

nader onderzocht te worden. 

 

In alle gevallen geldt: een woonhuis (en dus een wijk) heeft 

één herkenbare, goed vormgegeven voordeur met allure. 

En, indien wenselijk, een zij- en of achteringang. Vele 

ingangen leidt echter tot onduidelijke oplossingen en 

mogelijk ongewenst verkeersgedrag en verkeersstromen.  

11 
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2.4 Verkeersanalyse 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de woonwijk Zuidbroek 

is in 2004 een Masterplan opgesteld. Dit masterplan gaat voor 

wat betreft de ontsluiting van autoverkeer uit van een 

sectormodel, waarin binnen de wijk zelf tussen sectoren geen 

autoverbindingen zijn. Om de huidige problematiek beter te 

kunnen duiden is gekeken naar de huidige wegenstructuur 

voor gemotoriseerd verkeer. Ten behoeve van de onderlinge 

relaties in Zuidbroek en tussen Zuidbroek en Zevenhuizen is 

het sectormodel niet volledig doorgevoerd, maar is er voor 

gekozen om middels verkeersremmende maatregelen zoals 

drempels en 30 km/u-zones autoverkeer tussen wijken te 

ontmoedigen, maar niet onmogelijk te maken. Er is dus een 

duidelijk verschil aanwezig in de verkeersstructuur tussen 

Masterplan en de huidige situatie.  

 

Kentekenonderzoek 

In oktober 2013 is een kentekenonderzoek uitgevoerd om 

herkomst en bestemming van het verkeer dat in de 

Operettestraat en Calypsostraat rijdt te kunnen duiden. Daarin 

zijn de volgende conclusies getrokken: 

 Het aandeel doorgaand verkeer (tussen van Laan van 

Zevenhuizen en Oost Veluweweg) door de wijk is beperkt 

 Naast de verbindende functie tussen Zevenhuizen en 

Zuidbroek vervult de Operettestraat/Nijbroekseweg ook 

een ontsluitende functie voor Zuidbroek 

 Naast de verbindende functie tussen Zevenhuizen en 

Zuidbroek vervult de Calypsostraat ook een ontsluitende 

functie voor het bedrijventerrein, Zevenhuizen en 

Zuidbroek 

 

 Het bedrijventerrein ontsluit in de avondspits grotendeels 

(82%) al via Oost Veluweweg 

 

De relatief hoge intensiteiten in de Calypsostraat en 

Operettestraat zijn volgens het kentekenonderzoek dus niet te 

verklaren door doorgaand verkeer, maar wel door verkeer met 

een herkomst en/of bestemming in Zuidbroek. Middels een 

globale inschatting van de verplaatsingsbehoefte  (van 

Zevenhuizen, Zuidbroek en bedrijventerrein is getracht de 

oorzaak achter de resultaten van het kentekenonderzoek te 

duiden.  

 

De ontsluitende functie van de Operettestraat en 

Calypsostraat waarover in het kentekenonderzoek wordt 

gesproken geldt voor  het  grootste deel van het verkeer dat 

vanuit Zuidbroek komt en een vervolgroute heeft  die niet via 

de A50 loopt. De psychologie van de weggebruiker maakt dat 

men de weg van de minste weerstand kiest én liever niet de 

‘verkeerde” kant op rijdt om een bestemming te bereiken.  

De conclusie dat 82% van het verkeer in de avondspits via de 

Oost Veluweweg lijkt in eerste instantie te impliceren dat dit 

geen grote bijdrage aan de problematiek in de Calypsostraat 

en Operettestraat levert. 18% van het verkeer kiest echter een 

route door Zuidbroek en Zevenhuizen. Wanneer dit 

percentage vermenigvuldig wordt met een globale inschatting 

van de verplaatsingsbehoefte (20.000 motorvoertuigen per 

dag) dan blijkt echter dat het hier om circa 3.900 

motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag gaat. Deels is 

dit verkeer met een bestemming in Zuidbroek en 

Zevenhuizen, maar deels ook niet.  
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Globale inschatting verplaatsingsbehoefte in motorvoertuigen per etmaal  

 

     

     

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
De schatting is tot stand gekomen op basis 
van schattingen van het aantal 
huishoudens in de woonwijken en het 
oppervlak aan bedrijventerrein 
vermenigvuldigd met kencijfers van het 
CROW.   
 
N.B.: de getallen zijn globaal en indicatief 
en niet geverifieerd met metingen of 
gedetailleerde berekeningen.    
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Netwerkanalyse reistijden: vertraging Laan van Zevenhuizen/Kanaal Noord leidt tot  

aantrekkelijke alternatieve routes door de wijk Zuidbroek  

 



Apeldoorn Zuidbroek Zevenhuizen 16 september 2016 15 

2.6 Netwerkanalyse Reistijden 

 

Het keuzegedrag van weggebruikers wordt (ook) bepaald 

door de absolute reistijd en de betrouwbaarheid van diezelfde 

reistijd. Om te kunnen beoordelen in hoeverre vertragingen op 

andere routes leiden tot een routekeuze door Zevenhuizen en 

Zuidbroek is kortste reistijd in spitsperioden gemonitord in de 

eerste twee weken van meid en de eerste twee weken van 

juni tussen de volgende bestemmingen: 

• Kruispunt laan van Zevenhuizen/Deventerstraat – 

aansluiting A50/Apeldoorn-Noord 

• A50 Tussen Beekbergen en Loenen – kruispunt Laan 

van Zevenhuizen/Kanaal-Noord. 

 

Tijdens de beschouwde periodes zijn zowel op de A50 als op 

de Laan van Zevenhuizen en Kanaal Noord vertragingen 

geconstateerd. Deze vertragingen hebben er echter niet toe 

geleid dat een route via Zuidbroek of Zevenhuizen een kortere 

reistijd hadden dan de gewenste routes via de ring en radiaal 

in Apeldoorn en het Rijkswegennet. Dit betekent dat het voor 

doorgaand verkeer met een herkomst en bestemming buiten 

de wijken niet aantrekkelijk is om door de wijken te rijden. Wel 

kan een verbeterde doorstroming op het Rijkswegennet, de 

Laan van Zevenhuizen en Kanaal Noord meer verkeer van het 

bedrijventerrein en Zevenhuizen er toe verleiden eerder van 

deze wegen gebruik te maken in plaats van een route door de 

Calypsostraat en Operettestraat.  

 

 

 

 

 

2.7 Conclusies 

 

 Het verkeersbeeld in de Calypsostraat en Operettestraat 

is onacceptabel gezien de inrichting en verblijffunctie van 

de weg  Maatregelen zijn noodzakelijk 

 Het ontbreekt Zuidbroek/Zevenhuizen aan duidelijk 

herkenbare voordeuren   Creëren van volwaardige 

voordeuren dwingt  gewenst gebruik van 

verkeersstructuren af  

 Verkeer van en naar Zuidbroek/Anklaar/bedrijventerrein 

(=extern verkeer) rijdt snelste en meest directe route 

naar de bestemming.  Maatregelen ter ontlasting van 

de woonstraten richten op hoofdstructuur 

 De (lichte) vertraging, opeenvolging van verkeerslichten 

en onbetrouwbaarheid van de reistijd maken de Laan van 

Zevenhuizen en Kanaal-noord onaantrekkelijk voor 

extern verkeer van en naar Zevenhuizen en Zuidbroek  

Een verbeterde doorstroming op de ring realiseren 

 Dit geldt ook voor het Rijkswegennet. Hier worden bij 

Knooppunt Beekbergen echter al maatregelen genomen 

door Rijkswaterstaat.  

 De verdeling van het verkeer over de dag is vergelijkbaar 

met de standaard verdeling  Maatregelen die zich 

richten op spreiden van verkeer over de dag zijn 

weinig kansrijk. 

 Een mogelijk ander motief voor een routekeuze door de 

wijk is een dubbel-verplaatsingsmotief (op weg naar 

werk/huis, een boodschap doen of kinderen naar school 

brengen)   Maximaal inzetten op 

gedragsbeïnvloeding i.c.m. afspraken rondom 

routekeuzes dagelijkse leveranciers en halen en 

brengen van kinderen door ouders/verzorgers. 
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3. Denkrichtingen 
3.1 Inleiding 

 

Uit het voorgaande hoofdstuk is een complexe problematiek 

naar voren gekomen die niet met enkel eenvoudige 

verkeerskundige maatregelen op te lossen zijn. Dit is in het 

verleden reeds gebleken. De problematiek vraagt om een 

duidelijke visie en filosofie als basis voor nader uit te werken 

maatregelen. Hiertoe zijn 3 denkrichtingen benoemd die 

onderstaand zijn toegelicht en op navolgende pagina zijn 

verbeeld.  

 

3.2 Kortsluiten (‘rode loper’) 

 

De filosofie achter deze denkrichting is dat er nu eenmaal een 

verplaatsingsbehoefte is van en naar de wijk en dat hier 

invulling aan wordt gegevens door de mobiliteitsvraag voor 

autoverkeer volledig te faciliteren. Grofweg betekent dit dat de 

Laan van de Dierenriem met de Anklaarseweg en de Laan 

van de Leeuw met de Deventerstraat/N345 wordt verbonden.  

 

3.3  Voordeuren van de wijk 

 

Deze denkrichting benadrukt een aantal heldere, herkenbare  

entrees van de wijk: ‘voordeuren’. Belangrijk daarbij is dat de 

voordeuren ook in vormgeving herkenbaar zijn. Er zijn drie 

voordeuren:  

• Via de Laan van de Leeuw 

• Via Zevenhuizen 

• Via GGnet Zorgterrein 

 

 

3.4 Verdelen van de last 

 

Met verdelen van de last wordt bedoeld dat de hinder die 

verkeer van en naar Zuidbroek wordt verdeeld over meer en 

alle beschikbare wegen en straten. Opties zijn:  

 

3.5 Verbeterde doorstroming ring en radiaal 

 

Aanvullend op de hiervoor genoemde denkrichtingen dient in 

alle gevallen een verbeterde doorstroming en hogere 

capaciteit op de Laan van Zevenhuizen en Kanaal Noord bij et 

dragen aan een afnemende verplaatsingsbehoefte via routes 

door Zevenhuizen en Zuidbroek. Qua maatregelen moet met 

name gedacht worden aan het vergroten van de capaciteit van 

de met verkeerslichten geregelde kruispunten (groen golf) en 

de doorgaande uitstraling op met name de Laan van 

Zevenhuizen.  
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Denkrichting 2: “Voordeuren van de wijk”   

Denkrichting 3: “Verdelen van de last”  

Denkrichting 1: “Kortsluiten” 
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4. Effecten van denkrichtingen 
4.1 Inleiding 

 

De beoordelingscriteria ten behoeve van het afwegen van de 

denkrichtingen is gebaseerd op de projectdoelstellingen (zie 

motie ‘de weg kwijt’): 

 Een goede verkeersveiligheid  

 Een goede verbinding van deze wijken met de rest van 

Apeldoorn (externe ontsluiting)  

 Een goede en korte verbinding tussen de beide wijken ( 

interne ontsluiting)  

 Een toekomstbestendige oplossing. 

 

Daarnaast zijn de bevindingen uit de probleemanalyse 

meegenomen bij de nadere uitwerking van de 

beoordelingscriteria. Het resultaat staat weergegeven op 

navolgende pagina.  
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Criterium Toelichting 

Goede ontsluiting Zuidbroek en 
Zevenhuizen met Apeldoorn 

Zevenhuizen en Zuidbroek maken onderdeel uit van de gehele stad Apeldoorn, maar ook daar 
buiten. Bewoners, werkers en bezoekers komen vanuit andere delen van Apeldoorn of buiten 
Apeldoorn. Een goede ontsluiting naar andere delen (centra) van Apeldoorn alsmede buiten 
Apeldoorn dient geborgd te zijn in de beoogde ontsluitinsgstructuur.  

Goede ontsluiting Kristal (Zuidbroek) – 
winkelcentrum Anklaar (Zevenhuizen) 

Basis voor dit criterium is dat naast veel extern verkeer er ook een interne verplaatsingsbehoefte 
bestaat. Bewoners uit Zuidbroek doen boodschappen in Anklaar en bewoners uit Zevenhuizen gaan 
naar de voorzieningen bij het Kristal. Daarmee bestaan er voorname relaties tussen Zuidbroek 
(Kristal) en Winkelcentrum Anklaar, maar ook andere relaties (herkomsten & bestemmingen) 
tussen wonen, werken en winkelen binnen het gebied zijn belangrijk.  

Prettig en veilig woon- en leef klimaat in 
alle woonstraten 

Woonstraten zijn primair bedoeld om te verblijven. Dat betekent dat doorgaande verkeersstromen 
uit deze woonstraten geweerd moeten worden en dat de hoeveelheid verkeer in de straat toe staat 
dat bijvoorbeeld spelen op straat niet direct onveilig is. Daarnaast is hinder van verkeer (lucht en 
geluid) onwenselijk. Leefbaarheid heeft ook vooral te maken met afstand van woningen tot aan de 
weg. Grenzen woningen direct of meer indirect aan straten en wegen.  

Toekomstvastheid De wijk Zuidbroek is in ontwikkeling. Er wordt vanuit gegaan dat de verplaatsingsbehoefte vanuit 
de wijk de komende jaren verdubbeld. Beoordeeld wordt in hoeverre de varianten en modellen het 
alternatief volwaardig zal laten functioneren op bovenstaande aspecten als Zuidbroek volledig 
ontwikkeld is.  

4.2 Beoordelingskader 
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Toelichting op beoordeling (1) 

  1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van de Wijk” 3. “Verdelen van de Last” 

Goede ontsluiting 
Zevenhuizen en Zuidbroek 
met de stad Apeldoorn 

 
++ 

 
++ 

 
++ 
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1. “Kortsluiten”  
Met het ‘kortsluiten’(conform de zgn. ‘rode lopers’)  worden Zevenhuizen en Zuidbroek direct ontsloten op de Oost Veluwe weg en/of de Laan van 
Zevenhuizen en Deventerstraat. Het geeft daarmee een directe verbinding op de hoofdstructuur van Apeldoorn en daarmee vervolgens de ontsluiting naar 
buiten Apeldoorn. 
 
2. “Voordeuren van de “wijk” 
Ook met het aanwijzen van herkenbare ‘voordeuren’  worden Zevenhuizen en Zuidbroek direct ontsloten op de Oost Veluwe weg en/of de Laan van 
Zevenhuizen en Deventerstraat. Het geeft daarmee een directe verbinding op de hoofdstructuur van Apeldoorn en daarmee vervolgens de ontsluiting naar 
buiten Apeldoorn. 
 
3. “Verdelen van de last”  
Met het ‘verdelen van de last’ worden Zevenhuizen en Zuidbroek direct ontsloten op de Oost Veluwe weg en/of de Laan van Zevenhuizen en 
Deventerstraat. Het geeft daarmee een directe verbinding op de hoofdstructuur van Apeldoorn en daarmee vervolgens de ontsluiting naar buiten 
Apeldoorn. 
 
 
 Derhalve op dit criterium geen onderscheidende vermogen 
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1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van de Wijk” 3. “Verdelen van de Last” 

Goede ontsluiting Kristal 
(Zuidbroek) met 
winkelcentrum Anklaar 
(Zevenhuizen) en vv 

 
- 

 
++ 

 
0 
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1. “Kortsluiten”  
Het kortsluiten van de interne verplaatsingsbehoefte volgens de ‘rode loper’ draagt niet direct bij het verbinden en faciliteren van de 
‘voorzieningenpoolen’. Het verkeer tussen de Anklaarseweg en bedrijvenpark Apeldoorn-noord faciliteert alleen een snellere verbinding dóór de wijk. De 
verbinding wordt dan tevens een sterk  alternatief voor woon-werk verkeer tussen Anklaar en de A50 (vv), dat nu gebruik maakt van de Calypsostraat en 
Operettestraat. Het faciliteren van een ‘tweede route’(rode loper) door de wijk via het Zorgterrein heeft geen significante voordelen voor de interne 
verplaatsingsbehoefte. 
 
2. “Voordeuren van de “wijk” 
De “voordeur Zevenhuizen” zorgt voor een volwaardige en directe verbinding tussen het nieuwe winkelcentrum Anklaar en  Kristal in Zuidbroek.  Naast een 
duidelijke voordeur via Zevenhuizen leidt ook het aanwijzen van de ander voordeuren tot duidelijk herkenbare toegangen en ontmoedigd dit de doorgang. 
De voordeur via het GG-net Zorgterrein voorziet vooral in een behoefte voorziet bij een verdere ontwikkeling van Zuidbroek tot een versterking van het 
toegang bieden tot het ‘hart van Zuidbroek’ i.p.v. doorgang. 
 
3. “Verdelen van de last”  
Het openhouden van alle verbindingen  faciliteert het interne verkeer maximaal en is ongewenst gelet op de bestande profielen van de routes en straten. 
Varianten waarin één richtingsverkeer wordt ingesteld op de Calypsostraat en Operettestraat hebben een lager kwaliteitsniveau op andere  verbindingen 
en scoren slecht vanwege impact op meerder straten. Ingrijpen op rijrichtingen heeft een zogenaamd ‘sneewwbal’ effect op andere straten, rijrichtingen in 
aansluitende straten moeten dan ook veranderen en daarmee verandert de verkeerscirculatie in een groot gebied en dat is nadelig en bovendien wordt de 
afwikkeling in een groter gebied er niet logischer op.   
 
 Derhalve op dit criterium een meest positieve score t.a.v. de ‘voordeuren van de wijk’ 
 
 

Toelichting op beoordeling (2) 
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1. “Korsluiten”  
Door een éénduidige kortsluiting worden parallelle verbinding (bijv. via de Calypsostraat) ontlast. Hierdoor ontstaat een verkeersbeeld waarbij meer 
woonstraten worden ontlast en wordt een situatie bereikt die meer aansluit bij die van leefbare woonstraten. Het faciliteren van een tweede verbinding 
(rode loper) via het Zorgterrein heeft op termijn voordelen ten behoeve van leefbare woonstraten indien de ontwikkeling van Zuidbroek doorzet. Profiel 
van de  Laan van Zuidbroek is voldoende om functie van kortsluiten te vervullen. Wel dient de weg heringericht te worden.  
 
2. “Voordeuren van de wijk” 
De bestaande voordeur via de Laan van de Leeuw is al aanwezig. De “voordeur Zevenhuizen” heeft een positief effect op andere minder geschikte 
woonstraten (zoals Calypsostraat en Operettestraat). De  te open stellen busbaan is een acceptabel alternatief vanwege het beschikbare profiel 
(grotendeels aparte ventwegen) . De parallelle verbindingen (woonstraten zoals Calypsostraat en Operettestraat) worden rustiger, waardoor het 
verkeersbeeld hier meer op dat van een woonstraat gaat lijken. De opengestelde busbaan leidt wel  tot vermindering van de leefbaarheid direct langs deze 
weg, maar vanwege de aanwezigheid van ventwegen en de afstand van de hoofdrijbaan (busbaan) ten opzicht van de woningen wordt dit als acceptabel 
beschouwd. De voordeur via het ‘Zorgterrein’ voorziet vooral in een behoefte voor extern verkeer en heeft vooralsnog weinig tot geen toegevoegde waarde 
in de huidige situatie. Wordt wel relevant bij verdere ontwikkeling Zuidbroek. 
 
3.    “Verdelen van de last” 
Het inzetten van alle routes voor en door Zevenhuizen en Zuidbroek leidt tot last en hinder op alle wegen en zorgt niet voor een verbetering van de 
leefbaarheid in woonstraten (Calypsostraat, Operettestraat) in z’n totaliteit. Verkeer wordt verdeeld waarbij er op alle straten en doorgangen in de wijk een 
zekere verkeersdruk blijft bestaan. Bovendien leidt bij verder groei van Zuidbroek snel weer tot  een nieuwe en groeiende verkeersdruk waarbij weer snel 
tot hogere niet acceptabele verkeersintensiteiten in de reeds bestaande woonstraten leidt.  
 
 Derhalve op dit criterium een meest positieve score t.a.v. de ‘voordeuren van de wijk’ 
 
 

1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van de Wijk” 3. “Verdelen van de Last” 

Prettig en veilig woon- en 
leef klimaat in alle 
woonstraten 

+ ++ - 

Toelichting op beoordeling (3) 
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1. “Kortsluiten”  
Hoewel uitrollen van zgn. ‘rode lopers’ de huidige problematiek op kort termijn mogelijk deels oplost is het geen volwaardige oplossing bij een volledige 
ontwikkeling van Zuidbroek. Als Zuidbroek verder ontwikkelt groeit de vraag naast een goede ontsluiting van de wijk naar de Oost Veluwe weg vooral ook 
om een ontsluiting naar de Laan van Zevenhuizen. Het leidt nu eerder tot versterking van de huidige problemen dan het tegen gaan van doorgaand verkeer 
(sluipverkeer) door de wijk.  Optellend van de vorige drie criteria leidt dit niet tot een meest toekomst vaste oplossing.  
 
2. “Voordeuren van de “wijk” 
De oplossing met drie voordeuren biedt de meest toekomst vaste ontsluitingsstructuur van de wijk.  Duidelijk herkenbare toegangen die qua profiel en 
aanwezige ruimte geschikt zijn (t m aken) voor een volwaardige ontsluiting. Directe en rechtstreekse lijn tot in het ‘hart’ van Zuidbroek. 
Met het aanwijzen van ‘voordeuren’ wordt het verkeer geconcentreerd op enkele routes en neemt de overlast en hinder om meer ander wegen af. Per 
saldo leidt dat tot een verbetering voor de gehele wijk. Optellend van de vorige drie criteria leidt dit tot de meest toekomst vaste oplossing.  
 
3.    “Verdelen van de last” 
De varianten van deze oplossingsrichting kunnen gezien worden als tijdelijke maatregelen die het huidige probleem oplossen. Bij een toenemende 
mobiliteitsvraag door verdere ontwikkeling van Zuidbroek is het risico groot dat in één of meer  routes (woonstraten) opnieuw leefbaarheidsknelpunten 
ontstaan. Dat risico is het grootst bij Calypsostraat en Operettestraat. Optellend van de vorige drie criteria leidt dit tot een weinig toekomst vaste oplossing.  
 
 
 Derhalve op dit criterium een meest positieve score t.a.v. de ‘voordeuren van de wijk’ 
 
 

1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van de Wijk” 3. “Verdelen van de Last” 

Toekomstvastheid nee 
 

Ja Nee 

Toelichting op beoordeling (4) 
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4. Totaaloverzicht effecten en afweging (1) 

 
Criteria cf motie  
‘De weg kwijt’ 

 
 
 
 

1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van 
de wijk” 

3. “Verdelen van 
de last” 

Verbinding 7H en ZB met 
Apeldoorn 

++ ++ ++ 

Directe verbinding tussen 7H 
en ZB 

- ++ 0 

Leefbare en veilige 
woonstraten 

+ ++ - 

Toekomstvastheid Nee Ja Nee 
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Criteria cf motie  
‘De weg kwijt’ 

 
 
 
 

1. “Kortsluiten”  2. “Voordeuren van 
de wijk” 

3. “Verdelen van 
de last” 

Verbinding 7H en ZB met 
Apeldoorn 

Directe verbinding tussen 7H 
en ZB 

Leefbare en veilige 
woonstraten 

Toekomstvastheid 

4. Totaaloverzicht effecten en afweging (1) 
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5. Uitwerking voorkeursalternatief 
5.1 Advies voorkeursalternatief 

 

Het beoordelingskader maakt inzichtelijk dat doorborduren op 

bestaande principes en oplossingen zoals ‘verdelen over 

meer straten’ of ‘faciliteren van doorgaande routes’ minder 

effectief en toekomstbestendig zijn dan meer complexere en 

of ingrijpende maatregelen.  

Om ook bij uitbreiding van Zuidbroek in de (nabije) toekomst 

tot een verkeersveilige inrichting te komen die voldoet aan de 

interne en externe verplaatsingsbehoefte is een totaalpakket 

noodzakelijk gebaseerd op het principe van “voordeuren van 

de wijk” ‘ 

 

5.2 Nadere uitwerking “voordeur Zevenhuizen” 

 

De exacte ligging van de ‘voordeur Zevenhuizen’ heeft in alle 

gevallen nadelige effecten op een groep aanwonenden van de 

beoogde voordeur. Deze heeft immers als doel om verkeer 

van en naar de wijk gebundeld te faciliteren. Er zijn drie 

verschillende opties afgewogen: 

a. Route via Sluisoordlaan, Anklaarseweg en Bovenkruier; 

b. Route via Sluisoordlaan, Anklaarseweg en Busbaan; 

c. Route via Anklaarseweg en Bovenkruier 

Hierna volgen weergaves van de varianten 

 

De varianten zijn beoordeeld op de volgende aspecten: 

• Kracht van het ‘voordeur-principe’ 

• Technische maakbaarheid, fysieke bestaande/aanwezige 

ruimte 

• Functionaliteit 

In feite zijn dit criteria die een vertaalslag zijn van de eerde 

genoemde aspecten vanuit de motie ‘de weg kwijt’. 
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• Voordeur Zevenhuizen 

nader uitgewerkt in  

3 modellen 

 

• Belangrijk daarbij: 

• wegen die geschikt zijn 

qua profielen en 

inrichting, of eventueel 

(eenvoudig) geschikt te 

maken zijn 

Voorkeursvariant: 3 voordeuren  
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‘Voordeur Zevenhuizen’ (model 1) 

 

Via Anklaarseweg 
en Bovenkruier 
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‘Voordeur Zevenhuizen’ (model 1) 

 

Via Anklaarseweg 
en Bovenkruier 
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‘Voordeur Zevenhuizen’ (model 1) 

 

Via Anklaarseweg 
en Bovenkruier 

• Goede verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
met de rest van Apeldoorn 
 

• Goede en korte verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
 
 

• Leefbare en veilige 
woonstraten 
 
 

• Toekomstbestendige 
oplossing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling  



Apeldoorn Zuidbroek Zevenhuizen 16 september 2016 31 

 

Via Sluisoordlaan, 
Anklaarseweg en 
Bovenkruier 

‘Voordeur Zevenhuizen’ (model 2) 

• Goede verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
met de rest van Apeldoorn 
 

• Goede en korte verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
 
 

• Leefbare en veilige 
woonstraten 
 
 

• Toekomstbestendige 
oplossing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling  
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Via Sluisoordlaan, 
Anklaarseweg en 
Busbaan 

‘Voordeur Zevenhuizen’ (model 3) 

• Goede verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
met de rest van Apeldoorn 
 

• Goede en korte verbinding 
Zevenhuizen – Zuidbroek 
 
 

• Leefbare en veilige 
woonstraten 
 
 

• Toekomstbestendige 
oplossing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling  
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Toelichting / onderbouwing afweging modellen (1) 
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Criterium 
 

“Voordeur via Anklaarseweg en 
Bovenkruier 

 

“Voordeur via Sluisoordlaan en 
openstelling Busbaan” 

“Voordeur via Sluisoordlaan en 
Bovenkruier”   

Kracht voordeur principe 
 
• Directheid naar Zuidbroek 

 
 

• Aanwezigheid (basis) kenmerken 
/ allure toegangspoort’ 

 
 

- - 
 
 

0 

 
 
 

• Niet direct, weinig centraal 
gelegen toegang ZB  

 
 

• Geen allure 

 
 

++ 
 
 

+ 

 
 
 

• Meest directe route naar ZB;  
 
 

• Heeft/krijgt allure  
(winkelcentrum Anklaar in 

aanbouw)  

 
 
- 
 
 

+ 

 
 
 

• Matig directe route naar ZB; 
langere rechtstand 

Anklaarseweg 
 

• Heeft/krijgt allure  
(winkelcentrum Anklaar in 

aanbouw)  

(‘Technische’) Maakbaarheid 
 
• Aanwezigheid fysieke ruimte 

 
 

0 
 

 
 

• T.h.v. ‘Bovenkruier’ ruimte 
aanwezig, voor de rest ook 

voldoende profiel beschikbaar; 
Wel nieuwe infrastructuur nodig 

 
 

+ 
 

 
 

• Beschikbaar profiel  met 
vrijliggende ventwegen; 

Mogelijk kleine 
profielverbreding nodig. 

Benutten bestaande 
infrastructuur goed mogelijk 

 
 

0 
 

 
 

• T.h.v. ‘Bovenkruier’ ruimte 
aanwezig, voor de rest ook 

voldoende profiel beschikbaar; 
Wel nieuwe infrastructuur nodig 

Functionaliteit 
 
• Verbinden ‘voorzieningen-polen’ 

ZB met 7H 
 

• Mate/kans op sluipverkeer, geen 
gebruik van hoofdstructuur 
 

• Noodzaak van mitigerende 
maatregelen minimaliserend 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

• Indirecte  verbinding tussen 
‘voorzieningenpolen’  

Zuidbroek  Anklaar 
 

• Kans op sluipverkeer is groot 
i.v.m. indirecte route 

 
• Noodzaak mi-maatregelen is 

groot om gewenste structuur af 
te dwingen 

 
 

++ 
 
 

0 
 

+ 

 
 
 

• Meest directe verbinding tussen 
‘voorzieningenpolen’  

Zuidbroek  Anklaar 
 

• Kan op sluipverkeer is klein 
i.v.m. vrij directe route 

 
• Noodzaak is matig, structuur is 

al redelijk verleidend 
 

 
 

0 
 
 

0 
 

+ 

 
 
 

• Matig directe verbinding tussen 
‘voorzieningenpolen’  

Zuidbroek  Anklaar 
 

• Kan op sluipverkeer is  klein 
i.v.m. vrij directe route 

 
• Noodzaak is matig, structuur is 

al redelijk verleidend 
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Criterium 
 

“Voordeur via Anklaarseweg en 
Bovenkruier  

“Voordeur via Sluisoordlaan en 
Busbaan” 

“Voordeur via Sluisoordlaan en 
Bovenkruier” 

Kracht voordeur principe 
 
• Directheid naar Zuidbroek 

 
• Aanwezigheid (basis) kenmerken 

/ allure ‘toegangspoort’ 

 
- - 
 

0 

 
++ 

 
+ 

 
- 
 

+ 

(‘Technische’) Maakbaarheid 
• Aanwezigheid fysieke ruimte 

 
0 
 

 
+ 
 

 
0 
 

Functionaliteit 
 
• Verbinden ‘voorzieningen-polen’ 

ZB met 7H 
 

• Mate/kans op sluipverkeer, geen 
gebruik van hoofdstructuur 
 

• Noodzaak van mitigerende 
maatregelen minimaliserend 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
++ 

 
0 
 

+ 

 
0 
 

0 
 

+ 

Toelichting afweging / onderbouwing modellen (2) 
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Via Sluisoordlaan, 
Anklaarseweg en 
Busbaan 

• Afsluiting autoverkeer  
1. Distelvlinderstraat t.h.v. 

Het Kristal 

2. LvDierenriem t.h.v. brug 

3. Anklaarseweg tussen 

Symphoniestraat en 

Pythagorasstraat 

 

• Lv Dierenriem geen 

doorgang naar 

Zuidbroek, enkel ter 

ontsluiting van 

bedrijvenpark 

 

• Alles blijft bereikbaar 

‘Voordeur Zevenhuizen’: totaalpakket maatregelen  
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5.3 Toelichting ‘afsluitingen’ 

 

Een afsluiting voor autoverkeer is bedoeld om het verkeer te 

dwingen een andere route te kiezen. Of een nader uitwerking 

van een afsluiting (zachte knip) de route dusdanig 

onaantrekkelijk te maken dat alleen bestemmingsverkeer er 

nog gebruik van maakt. De knip dient ter ondersteuning aan 

goed ingerichte voordeuren van de wijk.  

 

In het maatregelenpakker zijn drie afsluitingen opgenomen. 

De eerste is gelegen ter hoogte van de brug tussen 

bedrijvenpark en Zuidbroek (overgang Laan van de 

Dierenriem en laan van Charleston. Ter voorkoming van 

vrachtverkeer van en naar via de voordeur Sluisoordlaan. De 

tweede knip is gelegen in het verlengde van de huidige 

busbaan (Kristal, Distelvlinderlaan) ter voorkoming van het 

ontstaan van een doorgaande route naar de Laan van 

Zuidbroek. Om de bestemmingen aan de Distelvlinderlaan 

bereikbaar te houden wordt geadviseerd om in het geval van 

een afsluiting deze te plaatsen ter hoogte van het 

parkeerterrein (Kristal). De derde en laatste afsluiting is 

gesitueerd op de Anklaarseweg tussen de Symfoniestraat en 

Pyrthagorasstraat. Deze knip is bedoeld om al het verkeer 

richting Zuidbroek vanaf de Ring Oost gebruik te laten maken 

van de voordeur Sluisoordlaan.  

 

Een nader uitwerking van de afsluitingen alsmede de 

definitieve vorm en locatie dient nader uitgewerkt en 

onderzocht te worden. Bij voorkeur in nauwe samenspraak 

met bewoners uit Zuidbroek een Zevenhuizen. 

 

.  
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5.3 Effecten verkeersintensiteiten voorkeursalternatief 

 

Met het verkeersmodel  van de gemeente Apeldoorn 

(Stedendriehoekmodel) zijn drie scenario’s doorgerekend: 

 

1. Huidig 2012  = Basisjaar  

2. Referentie  2030 = ongewijzigde infrastructuur in de wijk 

en ontwikkeling woonwijk Zuidbroek ten noorden van het 

park (excl. de Wellen) 

3. Plan 2030 = infrastructuur conform voorstel en 

ontwikkeling woonwijk Zuidbroek ten noorden van het 

park (excl. de Wellen) 

 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven  op de 

navolgende pagina’s. 

 

In de doorrekening is te zien dat de problematiek tussen 2012 

en 2030 verergert. De intensiteit in met name  de 

Operettestraat neemt bij verdere uitbreiding van Zuidbroek 

toe.  

 

Het effect van de maatregelen uit de voorkeursoplossing is 

tevens duidelijk zichtbaar. Er vindt een verschuiving plaats 

van verkeer van de Calypsostraat en Operettestraat naar de 

opengestelde busbaan. Op de Calypsostraat en 

Operettestraat rijdt nog een verwaarloosbare hoeveelheid 

verkeer terwijl op de opengestelde busbaan circa 6.600 

motorvoertuigen per etmaal worden verwacht. Wel is deze 

intensiteit lager dan  de som der intensiteiten uit de referentie 

op de Calypsostraat en Operettestraat (8.900 motorvoertuigen 

per etmaal). Tevens rijdt er geen verkeer op parallelle routes. 

Dit betekent dat er  in totaal minder verkeer ( -26%) door de 

wijk rijdt. Wel bevestigen de resultaten dat een goede 

vormgeving van de busbaan als ontsluitingsweg met 

vrijliggende fietspaden noodzakelijk is. Ook op de 

Sluisoordlaan rijdt veel meer verkeer dan in de referentie. Ook 

hier is een herinrichting ter verbetering van de 

verkeersveiligheid noodzakelijk.  

 

De afname van verkeer door de wijk leidt tot een toename van 

verkeer op de Laan van Zevenhuizen, Kanaal Noord en de 

Oost Veluweweg. Dit is in lijn met het gemeentelijke beleid om 

zoveel mogelijk verkeer af te wikkelen via de hoofdstructuur. 

Wel dient nader gekeken te worden naar de afwikkeling van 

verkeer op deze wegen. In de huidige situatie leidt de 

vormgeving soms al tot vertraging en de verwachting is dat dit 

met de verwachte intensiteiten in 2030 inclusief maatregelen 

in Zevenhuizen en Zuidbroek verergert.  
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Locatie 2012 2030 Referentie 2030 inclusief plan 

1 Oost Veluweweg 14.000 19.300 18.200 

2 Kanaal Noord 18.900 23.100 25.000 

3 Laan van Zevenhuizen noord 14.500 16.700 20.100 

4 Laan van de Leeuw west 2.800 10.200 10.600 

5 Laan van de Leeuw oost 1.900 3.700 4.200 

6 Laan van Zuidbroek 1.400 3.400 4.000 

7 Laan van de Dierenriem 9.600 9.300 9.300 

8 Laan van Charleston 400 600 <100 

9 Calypsostraat 3.600 3.700 <100 

10 Busbaan < 100 <100 6.600 

11 Operettestraat 3.700 5.100 >100 

12 Sluisoordlaan 3.100 3.600 8.200 

13 Anklaarseweg-oost 5.200 7.200 900 
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6. Effecten voorkeursvariant (1) 

 In totaal 25% minder verkeer door Zevenhuizen/Zuidbroek 

 

 Sterke afname van verkeer door de woonstraten  

(bijv. Calypsostraat, Operettestraat / Nijbroekseweg) 

 

 

 Toename verkeer op opengestelde busbaan 
 Verkeersdrukte vergelijkbaar met Anklaarseweg of Asselsestraat 

 6.600 auto’s per dag 

 

 Toename van verkeer op de Sluisoordlaan  
 Verkeersdrukte vergelijkbaar met de Ugchelseweg 

 8.200 auto’s per dag 
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6. Effecten voorkeursvariant (2) 

 Afnames op wegen waar verkeersdrukte minder wordt 

 

 Geluidtoename Busbaan 
 Rekenkundig cf WgH: 

 Nu: 42 dB  

 Als gevolg van openstelling: toename van 14 dB  

 Maatregelen: stil asfalt + laag scherm leidt tot ca. - 6dB 

 Toekomst: 50dB 

 

 Geluidtoename Sluisoordlaan 
 Rekenkundig cf WgH: 

 Nu: 53 dB  

 Als gevolg van openstelling: toename van 4 dB  

 Maatregelen: stil asfalt + laag scherm leidt tot ca. - 6dB 

 Toekomst: 51dB 

 

 Beleving van geluid 

 Beleving per persoon anders 

 Pieken of hele dag 

 ‘Sensibel’: methode om toename ‘live’ te ervaren  
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6.1 Advies 

 

Op basis van de probleemanalyse is duidelijk dat sprake is 

van een knelpunt in verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 

gehele wijk Zuidbroek - Zevenhuizen met straten als de 

Calypsostraat, Operettestraat en Nijbroekseweg die daarbij 

een leven voorbeeld zijn. Gebleken is dat de ligging van 

Zuidbroek en de daaruit voortvloeiende mobiliteitsvraag niet 

aansluit op de aanwezige en beschikbare wegenstructuur. 

Een integraal maatregelenpakket met heldere keuzes is 

noodzakelijk om de toekomst te voldoen aan de doelstellingen 

die zijn gesteld voor de ontsluiting van 

Zuidbroek/Zevenhuizen: 

 Een goede verkeersveiligheid in de gehele wijk en 

leefbare woonstraten  

 Een goede verbinding van deze wijken met de rest van 

Apeldoorn (externe ontsluiting)  

 Een goede en korte verbinding tussen de beide wijken ( 

interne ontsluiting)  

 Een toekomstbestendige oplossing. 

 

Geadviseerd wordt daarom  om  het volledige 

maatregelenpakket uit te voeren door op korte termijn de 

voordeuren Laan van de Leeuw en Zevenhuizen (via de 

Sluisoordlaan en openstelling busbaan als volwaardige 

voordeur in te richten en vorm te geven, in combinatie met 

enkele afsluitingen. De voordeur Zevenhuizen heeft daarin 

prioriteit vanwege de actuele verkeersdruk op de relatie 

Zuidbroek – Zevenhuizen/Ring-Oost. Belangrijk is echter dat 

het totale  maatregelenpakket in een eventuele fasering 

overeind blijft en dat geen concessies worden gedaan aan de 

kwaliteit van de inrichting van de voordeur.  

Tot slot wordt los van het maatregelenpakket sterk 

geadviseerd om de kwaliteit van de inrichting en 

verkeersafwikkeling op de Ring-Oost en Kanaal-Noord, Oost 

Veluwe weg te verhogen.  

 

6.2 Aandachtspunten vervolg 

 

Bij de nadere uitwerking van de maatregelen dient tenminste 

aandacht besteed te worden aan: 

• Lucht en geluid: er is sprake van een verkeerstoename 

op de voordeur Zevenhuizen (via 

Sluisoordlaan/Busbaan). Dit heeft consequenties op het  

gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit. Nader 

onderzoek moet aantonen welke exacte maatregelen 

nodig zijn om de hinder van lucht en geluid te 

minimaliseren. Dat deze nodig zijn lijkt wel vast te staan, 

omvang en inpassing ervan is evenzeer onderdeel van 

de nadere onderzoek en uitwerking.  

• Inpasbaarheid: De maatvoering van de principe profielen 

en het verdere ontwerp dient evenzeer nader uit te 

worden gewerkt. De inrichtingskwaliteit is een cruciaal 

onderdeel bij het functioneren van de voordeuren. 

 

 

7. Eindadvies 
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 Huidige situatie vraagt om een serieuze oplossing  
 

 Probleem niet alleen verkeerskundig maar ook voortkomend uit 
ruimtelijke gegroeide structuur 
 

 Het ontbreekt aan heldere en duidelijke ‘voordeuren’ / entrees 
 

 Oplossing: ‘verleiden’ én ‘afdwingen’ 
 Verleiden  ‘voordeuren’, herkenbaarheid 
 Afdwingen  met ondersteunende maatregelen 
 

 Hoge kwaliteit herinrichting ‘voordeuren’ noodzakelijk i.v.m. 
 beperken hinder en overlast  
 ontsluitingssysteem in geheel Zuidbroek/Zevenhuizen te laten 

functioneren 
 herkenbaarheid 
 

 ‘Voordeur Zevenhuizen’ prioriteit vanwege actuele 
verkeersdrukte Zevenhuizen  Zuidbroek 
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7. Eindadvies: conclusie   
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 Kies voor de voordeur Zevenhuizen via Sluisoordlaan -busbaan 
omdat: 
 Directheid / rechte lijn = sterkste lijn als ‘voordeur’ 

 
 Optimale verbinding winkelcentra ‘Anklaar’ en ‘Kristal’ 

 
 Goede verbinding met de rest van de stad Apeldoorn 

 
 Fysieke ruimte op gewenste profiel te realiseren  

 
 

 Tref ondersteunende maatregelen (afsluitingen autoverkeer) om: 
 sluipverkeer door de wijk te voorkomen  

 
 

  Werk nadere invulling en inrichting samen uit met 
 betrokkenen en belanghebbenden 
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7. Eindadvies: keuze 
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Bijlage 1: Referentiebeelden  
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van busbaan naar entrée van de wijk 
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Anklaarseweg de bocht om naar busbaan 



Apeldoorn Zuidbroek Zevenhuizen 16 september 2016 

Sluisoordlaan als entrée  
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Zutphensestraat; 
Hagen en hekjes als 
kenmerken van mogelijk 
inrichtingsvorm 
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En toevoeging van een afwijkend, onderscheidend ‘element’: 
bijvoorbeeld lavendel in de bermbeplanting 
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Geluidscherm geintegreerd in de bermbeplanting 




