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VOORWOORD
Nunspeet bezit uitzonderlijke kwaliteiten als dorp op het snijvlak van de Veluwe en de Randmeren. Het dorp
fungeert als een schakel tussen deze twee werelden. Van oudsher erkennen mensen de kwaliteit van het
dorp wat heeft geresulteerd in een rijke cultuur-historie, deze is nog steeds beeldbepalend voor het dorp. Het
Stationsgebied van Nunspeet met het karakteristieke oude stationsgebouw en verschillende oude lanen vormt
de entree tot het dorp. De huidige verkeersproblematiek die speelt in dit deel van het dorp lijkt dit alles te
overschaduwen. West 8 werd gevraagd door de gemeente om samen met een groep lokaal betrokken mensen
mee te denken over de toekomst van het stationsgebied.
In deze samenvatting brengen we het verhaal van de stationsomgeving van Nunspeet, we onderzochten
verschillende scenarios voor het stationsgebied waarbij een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid, een
goed verblijfsklimaat en het gevoel van welkom in Nunspeet en op de Veluwe de belangrijkste uitgangspunten
waren.
We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de vele bestaande kwaliteiten van het stationsgebied. Niet alleen
van het dorp, de cultuur historie en het verhaal van het omliggende landschap maar ook van de inwoners, die
constructief hebben meegedacht en als lokale experts enorm veel hebben bijgedragen aan het project. We willen
hen graag bedanken voor hun bijdrage en het in ons gestelde vertrouwen bij het begeleiden van dit onderzoek
naar de verbetering van het stationsgebied.

5

6

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Inhoudsopgave
1.

Inleiding
1.1 Algemene introductie
1.2 Nunspeet aan de Veluwe			

11
13

2.

Procesbeschrijving
2.1 Betrekken van de samenleving van Nunspeet
2.2 Het proces
2.3 Afstemming met LVO
2.4 Ondersteunende middelen in het proces

17
17
19
19

3.

Probleemanalyse & ambitiebepalingen
3.1 Probleemanalyse
3.2 Ambitiebepalingen

23
27

4.

Variantenstudie met het atelier
4.1 Werkatelier 19 januari 2018
4.2 Werkatelier 02 februari 2018
4.3 Werkatelier 16 februari 2018
4.4 Werkatelier 16 maart 2018

31
35
37
39

5

Voorkeursvariant
5.1 Principes vanuit het atelier
5.2 Advies West 8

57
57

6.

Vervolgproces
6.1 Vervolgproces

66

7.

Bijlagen
7.1 Bijlagen

70

			

7

8

De huidige verkeerssituatie in het stationsgebied
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Het stationsgebied, de auto domineert - Hollandluchtfoto.nl

1
‘‘De stationsomgeving is
al jaren een
zorgpunt voor
de gemeente.
Het momentum
om door te
pakken is nu.’’
- O_TEAM

1.1 Algemene introductie
Al jaren worden de verkeersveiligheid,
verkeersafwikkeling en ruimtelijke kwaliteit
van de stationsomgeving in Nunspeet als
ondermaats ervaren. De gemeenteraad
heeft op 30 juni 2017 besloten een
onderzoek in te stellen naar de verbetering
van de Stationsomgeving. Het doel van het
onderzoek is het bepalen en het voorbereiden
van de realisatie van een voorkeursvariant,
waarbij de stationsomgeving verkeersveilig en
goed bereikbaar is, waarbij het verkeer vlot
doorstroomt in een omgeving die aantrekkelijk,
groen en uitnodigend is. De gemeenteraad
heeft tevens besloten bij dit onderzoek de
samenleving van Nunspeet nadrukkelijk te
betrekken.

Op 31 oktober 2017 heeft het O-team
zijn eindadvies gepresenteerd aan de
gemeenteraad van Nunspeet. Het O-team is
een onafhankelijk adviesteam dat namens
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
door een gemeente kan worden ingezet om
mee te denken over complexe ruimtelijke
vraagstukken. Het O-team is op uitnodiging
aan de slag gegaan met een integrale
verkenning naar de situatie rondom de
stationsomgeving in Nunspeet. Aansluitend
is een reeks werkateliers georganiseerd
waarbij, onder leiding van West 8, samen met
een brede vertegenwoordiging van de lokale
bevolking, ondernemers en instellingen verder
is nagedacht over het stationsgebied.
De 4 werkateliers hebben plaatsgevonden in
de periode van januari tot april 2018.
Voor u ligt de uitkomst van de werkateliers.
Hierin zijn de bevindingen en adviezen van de
deelnemers samengevat en geeft West 8 haar
advies over de integrale herinrichting van het
stationsgebied op basis van de werkateliers.

Het
project
‘Onderzoek
Verbetering
Stationsomgeving’ is de eerste stap om
te komen tot het uiteindelijke resultaat: de
oplevering van een stationsomgeving die
aantrekkelijk, uitnodigend, verkeersveilig en
goed bereikbaar is.
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Het voormalige station van Nunspeet

Elspeterweg en de spoorwegovergang

Aankomst in Nunspeet - We zijn er!
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Dreven en villa`s

Het Ronde Huis op de Veluwe - Agnes Tieben

1.2 Nunspeet aan de Veluwe
Van oudsher heeft het dorp Nunspeet een
bijzondere relatie met de Veluwe. Gelegen op
het snijvlak van de Zuiderzee en de Veluwe
was en is Nunspeet voor velen de poort naar
de Veluwe. Met een groot aanbod aan hotels
en restaurants is het toerisme een belangrijke
bron van werkgelegenheid. Voor de vele
accommodaties in de omgeving is Nunspeet
het centrum. De sfeer van de Veluwe is voelbaar

in het dorp; groen, gezellig en gastvrij, met
mooie lanen en statige panden. Deze sfeer
staat echter ook onder druk. Nieuwe, grote
bedrijfspanden en appartementengebouwen
veranderen de schaal van de bebouwing, de
aanwezigheid van het (vracht)verkeer in het
dorp neemt toe en bemoeilijken de veilige
en comfortabele verbinding voor fietsers en
voetgangers met de omgeving. Met name in
het stationsgebied is dit goed te merken. Het
stationsgebied is voor velen de hoofdentree

van het dorp. Met de trein, de auto en de fiets.
Een plek waar mensen bewegen, verblijven
en elkaar ontmoeten. Het stationsgebied is
ook de plek waar de Veluwe het dorp ‘kust’
en ermee verbonden is. De herinrichting van
het stationsgebied biedt Nunspeet de kans om
haar relatie met de Veluwe te herstellen en te
versterken met mooie lanen vanuit het dorp en
mogelijk de herbouw van het Ronde Huis als
Nunspeetse buitenplaats op de Veluwe.
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Deelsessie tijdens het werkatelier
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Zoeken naar oplossingen tijdens het werkatelier

deze pagina en in het vervolg toegelicht.
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Procesverloop

2.1 Betrekken van de
samenleving van Nunspeet
De gemeente heeft bewust gekozen voor een
proces en aanpak waarbij de samenleving
actief wordt betrokken bij het onderzoek. Dit
om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor
de uiteindelijk te maken oplossingen. Het is
een complex vraagstuk waarbij veel belangen
aan de orde zijn. Als werkvorm is gekozen
voor werkateliers: een vorm waarmee op
basis van co-creatie (samen ontwerpen)
onderzoek wordt gedaan. Op basis van
een stakeholdersanalyse is een groep van
direct belanghebbenden uitgenodigd hieraan
deel te nemen. Ook is een klankbordgroep
geformeerd met een aantal belanghebbenden
waarmee tussenresultaten van werkateliers
zijn bediscussieerd.

2.2 Het proces
Om te komen tot het advies voor een
voorkeursvariant van de stationsomgeving is
een aantal fasen doorlopen. De verschillende
fasen worden weergegeven in de figuur op

_Raadsbesluit: Vaststellen Plan van Aanpak
De gemeente Nunspeet startte het proces
om te komen tot een voorkeursvariant voor
de inrichting van het stationsgebied met het
opstellen van een Plan van Aanpak. In juni
2017 heeft de gemeenteraad een Plan van
Aanpak vastgesteld om met alle betrokken
partijen te werken aan een voorstel voor een
verkeersveilige, aantrekkelijke en uitnodigende
stationsomgeving in de vorm van meerdere
werkateliers.
_Voorbereiding proces werkateliers
In juli 2017 maakte de gemeente een overzicht
van alle verschillende soorten stakeholders van
het gebied. De gemeente voerde verschillende
oriënterende gesprekken met stakeholders in
het gebied. De doelstelling van het contact was
gericht op het informeren van de stakeholders
over de planning en voortgang en het
verkrijgen van zicht op belangen van de diverse
stakeholders. Uit de stakeholdersanalyse zijn
personen en organisaties gericht benaderd
om te participeren in de werkateliers of
de klankbordgroep. Hierbij streefde de
gemeente naar een gebalanceerde mix tussen
betrokkenheid en belangen.
_Werkatelier 1 (O-team)
In augustus 2017 vroeg de gemeente
Nunspeet het O-team van het ministerie van
Binnenlandse Zaken te helpen bij het scherp
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definiëren van de opgaven in het gebied.
Middels een inventarisatie door gesprekken
en een rondgang door het gebied haalde het
O-team extra informatie op over de situatie in
het Stationsgebied. In een brainstormsessie
dacht het O-team na over thema’s die verder
uitgediept moesten worden. Voorgesteld werd
de situatie te bestuderen aan de hand van
drie themas en uit te laten werken door drie
stedenbouwkundige bureaus.
01. Verkenning Beleving
Langzaamverkeersdeelnemers (Studio 1:1)

•
•
•
•

meer helderheid en vanzelfsprekendheid
maak onderscheid in de verschillende
doelgroepen
aandacht voor ‘quick wins’ (< 3 maanden)
behoefte aan meer balans tussen de
verschillende gebruikers.
De resultaten van dit eerste werkatelier zijn
verwerkt in het advies van het O-team. Dit
advies is gepresenteerd in een raadsbrede
informele commissievergadering Ruimte
en Wonen op 31 oktober en vervolgens
overhandigd aan de wethouder.

_Werkateliers 2, 3, 4 en 5 (West 8):

02. Verkenning Programma en Placemaking
(Placemaking Plus)
03. Verkenning Landschappelijke en
Stedenbouwkundige Kwaliteiten (West 8)
Het eerste werkatelier vond plaats op 6
oktober 2017 onder leiding van het O-team.
Het werkatelier vond plaats in De Hoeve in
Nunspeet. Tijdens het eerste werkatelier
gaven de drie externe ontwerpbureaus
vanuit hun deskundigheid een visie en kijk
op het Nunspeetse stationsgebied aan de
stakeholders. In drie groepen is vervolgens
doorgepraat over de visies van de drie
bureaus. Aan het eind van de bijeenkomst
gaven de groepen een terugkoppeling aan alle
aanwezigen.
De belangrijkste conclusies van werkatelier 1:
• de situatie is nu te complex, behoefte aan
18

De volgende vier werkateliers vonden plaats
in de maanden januari, februari, maart 2018.
De werkateliers zijn afgesloten met een
eindpresentatie van West 8 in april 2018. De
planning was om het tweede- en derde atelier
in de maand december 2017 te houden. Bij
het versturen van de uitnodiging bleek dat
slechts een derde van genodigden aanwezig
zou kunnen zijn. Omdat de gemeente
Nunspeet participatie vanuit de samenleving
en draagvlak voor de vervolgstappen in het
proces belangrijk vond, werd besloten om de
atelierbijeenkomsten te verschuiven naar de
maand januari in 2018.
De 4 werkateliers zijn bezocht door een
groep van ongeveer 25 belanghebbenden.
Zij vormen een brede vertegenwoordiging van
de partijen die in het projectgebied een direct
belang hebben. De werkateliers vonden allen
plaats in Veluvine. Het gemeentebestuur van

Nunspeet heeft de deelnemers uitgenodigd
hier aan deel te nemen. In de werkateliers
maakte bureau West 8 samen met de
deelnemers een analyse van verschillende
varianten, gericht op de ruimtelijke, functionele
en maatschappelijke problemen en kansen van
het stationsgebied. Na de sessies ging bureau
West 8 aan de slag met aandachtspunten
en de resultaten uit de ateliers en werkte de
varianten steeds verder uit. De input uit de
sessies gebruikte bureau West 8 steeds bij de
voorbereiding van de volgende ateliers.
Om de werkateliers succesvol te kunnen laten
verlopen zijn vooraf de volgende spelregels
opgesteld:
• Alle deelnemers nemen aan alle 4 ateliers
deel;
• Gelijkwaardigheid van de deelnemers;
ieder belang telt mee; we vragen
transparant en open te zijn in de belangen
die voor u belangrijk zijn;
• U zit aan tafel zonder een verplichting tot
last en ruggespraak met uw achterban;
• Het nastreven van het gezamenlijk belang:
u brengt de belangen van uw achterban
in maar tegelijkertijd vragen wij u mee te
denken met de belangen van de anderen.
En gezamenlijk op zoek te gaan naar wat
voor de samenleving van Nunspeet de
beste oplossingen zijn;
• Nadat het gemeentebestuur zijn besluit
heeft genomen, mede op basis van advies
van de werkateliers, staat het u volledig
vrij om, net als alle andere burgers en
ondernemers in Nunspeet daar uw mening

en reacties over te geven.
_Klankbordgroep
Parallel aan de werkateliers is een
klankbordgroep
op
twee
momenten
geïnformeerd over de voortgang van de
ateliers. Met de klankbordgroep is van
gedachten gewisseld over de opgave en de
uitkomsten van de ateliers.

2.3 Afstemming met LVO
De gemeente heeft een aanvraag gedaan
in het kader van LVO. In dit proces is onder
leiding van ProRail samen met gemeente
en provincie gezocht naar een oplossing
voor de verbetering van de veiligheid van de
spoorwegovergang. Dit proces verliep parallel
en is met elkaar afgestemd.

2.4 Ondersteunende middelen
in het proces
•

•

Website: www.nunspeet.nl/home/nieuws/
item/plan-van-aanpak-verbeteringstationsomgeving-nunspeet.nl De website
van de gemeente Nunspeet geeft actuele
informatie in de vorm van nieuwsberichten
én achtergrondinformatie over het project
en het gevolgde proces (Plan van Aanpak).
Alle relevante projectdocumenten werden
via de website gedeeld.
Mailcontact: De gemeente Nunspeet
beschikte over een mailadres voor het
Onderzoek Verbetering Stationsomgeving.

•

De
inhoudelijke
vragen
van
de
deelnemers over het onderzoek werden
zo goed mogelijk verzameld en per mail
beantwoord.
Digitale nieuwsbrief en persberichten: De
digitale nieuwsbrief over het Onderzoek
Verbetering Stationsomgeving verscheen
drie keer tussen oktober 2017 en april
2018. De nieuwsbrief had geen vaste
verschijningsdatum maar was gekoppeld
aan de werkateliers. Geïnteresseerden

WERKATELIER
4 ateliers

Belanghebbende
Gemeente
Beoordeling op basis van
ruimtelijke en maatschappelijke
kwaliteit
Integrale oplossing
Variantenstudie

konden via de website de nieuwsbrief
lezen. In maart 2018 verscheen er een
persbericht.
Presentaties: Tijdens werkateliers werden
er PowerPoint presentaties vertoond, die
het doel, de aanpak en de planning en de
resultaten weergeven. Per bijeenkomst
werd de presentatie verstuurd naar de
deelnemers.

•

LVO

Landelijk verbeterprogramma overwegen
ProRail
Arcadis
Gemeente en Provincie
Beoordeling op basis van
kosteneffectiviteit
Verkeerskundige oplossing
Variantenstudie

Voorkeursvariant

Advies aan gemeente en raad
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Parallel process
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Het Stationsgebied vanaf de uitkijktoren
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Het projectgebied in kaart
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3
Verkeersproblematiek stationsgebied Nunspeet

3.1 Probleemanalyse
_Doorstroming van het verkeer.
De aanleiding van het denken over het
stationsgebied ligt in de problematiek van
de gelijkvloerse spoorwegovergang. De
doorstroming van verkeer op de Elspeterweg,
als belangrijkste toegangsweg naar het
dorp (circa 18.000 mvt/etm), wordt door de
matige afwikkeling van het verkeer in het
stationsgebied (aansluiting Molijnlaan en
de rotonde bij de Stationslaan) en wanneer
de spoorbomen dicht zijn belemmerd.
Stagnatie van verkeer op de Elspeterweg of
de Stationslaan kan resulteren in gevaarlijke
situaties op de overgang. De grote breedte
van de overgang, doordat het station met
middenperron er vlak naast ligt, vormt een
tweede risico. Auto’s of personen kunnen
tussen de twee sporen worden ‘opgesloten’
wanneer het verkeer niet doorstroomt en de
spoorbomen dicht gaan. De veiligheid van
verkeersdeelnemers en het treinverkeer kan
hierdoor in het geding komen.

Perronopgang Nunspeet

23

Ruimte voor de auto, verkeersintensiteit en fietsverbindingen

Huidig parkeeraanbod in het stationsgebied

_Dominantie van gemotoriseerd verkeer
Het stationsgebied van Nunspeet wordt
sterk gedomineerd door gemotoriseerd
verkeer: auto’s, vrachtwagens en bussen.
De belangrijkste ontsluiting van het dorp,
via de Elspeterweg, valt in Nunspeet samen
met het stationsgebied en de verbinding met
de Veluwe. De grote hoeveelheid verkeer
gaat ten koste van de verblijfskwaliteit en
overzichtelijkheid in het gebied. De rotonde
24

zorgt ervoor dat de toegang tot het dorp via de
Stationslaan krap is. De ruimte voor fietsers en
voetgangers (langs ‘t Eiland) is hierdoor zeer
beperkt en onlogisch. De organisatie van het
verkeer neemt buitenproportioneel veel ruimte
in beslag met veel asfalt en weinig groen en
verblijfsruimte als gevolg. De buitenruimte is
sterk versnipperd. Voetgangers en fietsers
moeten hierdoor vaak drukke wegen
oversteken. Door de verkeersdominantie
ontstaan er conflicten, een voorbeeld hiervan

Buslijnen door het stationsgebied

Natura 2000 gebied

karakteristiek was, en het dorp haar groene
uitstraling gaf, is sterk uitgedund. Het paviljoen
op het stationsplein (VVV, Froyo) is qua functie
wat je mag verwachten in het gebied. Het is
de plek waar bezoekers zich informeren en
oriënteren. De uitstraling en architectuur van
het gebouwtje is echter neutraal en verbeelt
niet de kwaliteit van het dorp.
_Het Station
Het perron is, door de gelijkvloerse toegang, niet
direct bereikbaar vanaf het Veluwetransferium,
maar enkel vanaf de dorpszijde. Het beleid van
ProRail en het ministerie sluit een gelijkvloerse
toegang vanaf het transferium naar het perron
uit. De fietsenstalling naast het station is
omvangrijk, ontneemt passanten het zicht op
het station en oogt rommelig.
_Verbinding met de Veluwe

Het dorpse karakter van Nunspeet

is de onveilge situatie in de Enkweg door het
busverkeer.
_Karakter van het stationsgebied
Het stationsgebied heeft in de loop van de
tijd een wat rommelig en onduidelijk karakter
gekregen. Enerzijds heeft het een dorps
karakter met herkenbare gebouwen van een
kleine schaal, anderzijds is de grote schaal
van de bedrijfsgebouwen en de supermarkten

aan de Industrieweg voelbaar. Er is weinig
kwalitatieve buitenruimte bij gebouwen.
De zuidwand van het centrum aan de
Nijverheidsweg, met het Coöperatiegebouw,
het tankstation en de voormalige Welkoop
zou de opmaat naar het centrum van het dorp
kunnen zijn met centrumfuncties en terrassen
op het zuiden. Nu heeft het een verouderd,
bedrijfsmatig karakter. De oorspronkelijke
laanbeplanting
op
de
Stationslaan,
Nijverheidsweg en de F.A. Molijnlaan, die zeer

De Elspeterweg is de verbinding tussen het
dorp en de Veluwe. Zowel voor voetgangers
en fietsers als voor het gemotoriseerd
verkeer. De route naar het Vennenpad via
het Veluwetransferium is onduidelijk voor
voetgangers en fietsers. Het autoverkeer
heeft hier de overhand. Het bezoekerscentrum
Nunspeet verdient een prominentere positie
aan het transferium als toegang tot de
Veluwe. Door het Veluwetransferium als
integraal onderdeel te beschouwen van
het stationsgebied, kan het in de toekomst
uitgroeien tot een groene buitenruimte in het
dorp, gericht op activiteit en groenbeleving.
25

De Veluwe en Nunspeet verbinden zou de kwaliteit van het gebied aanzienlijk kunnen verhogen
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KERNWAARDEN

3.2 Ambitiebepalingen
In de werkateliers zijn verschillende varianten
voor de herinrichting van het stationsgebied
onderzocht. Om de varianten met elkaar te
kunnen vergelijken zijn vier kernwaarden voor
het stationsgebied geformuleerd. De varianten
zijn in de werkateliers steeds beoordeeld aan
de hand van deze kernwaarden.

goede doorstroming verkeer
Verkeersknoop ontwarren;
Oplossingen per verkeerssoort;
Gemakkelijk en goed bereikbaar;

veiligheid

De kernwaarden zijn opgesteld op basis van
eerdere discussies over de opgaven van het
Stationsgebied voorafgaand aan dit onderzoek
en de discussies met het O-team.

Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers;
Aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers;
Mogelijk gescheiden verkeersstromen;
Aandacht voor sociale veiligheid
Geboden toegang voor mensen met een handicap;

goed verblijfsklimaat
Gastvrij, overzichtelijk, dorps groen en uitnodigend;
Veluwe voelbaar;
Gebied waar informatie en ontmoeten voorop staan;

welkom in nunspeet en op de veluwe
De stationsomgeving is de poort naar Nunspeet en de Veluwe;
Een heldere verbinding met het centrum en de Veluwe;
Karakter van het dorp voelbaar;

De geformuleerde kernwaarden voor het Stationsgebied
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Werktekening voor het testen van de ruimtelijke impact en kwaliteit

4
VARIANTENSTUDIE MET HET ATELIER

In de werkateliers zijn twee (hoofd) verkeersmodellen onderzocht. Een model waarin
de gelijkvloerse overgang ter plaatse van de Elspeterweg gehandhaafd blijft, maar
waarbij de doorstroming, de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het stationsgebied
worden verbeterd (gelijkvloerse variant) en een model waarin de Elspeterweg in
een onderdoorgang onder de sporen door gaat (ongelijkvloerse variant). Voor
de ongelijkvloerse kruising zijn drie subvarianten onderzocht die verschillende
consequenties en kansen hebben voor het stationsgebied.
De deelnemers aan de werkateliers hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd
aan de totstandkoming, verbetering en aanscherping van de modellen. Ze hebben hun
ervaring als dagelijks gebruiker van het gebied ingebracht in combinatie met meer
professionele inzichten. In de werkateliers zijn de modellen en varianten uitgebreid
besproken en becommentarieerd. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de uiteindelijke
varianten.
Onderstaand vindt u een samenvatting van het werk dat in de werkateliers is besproken
en uitgewerkt en de conclusies die daaruit zijn getrokken. Specifieke afwegingen en
opmerkingen die in de werkateliers zijn gemaakt op de modellen vindt u in een aparte
bijlage bij dit rapport (zie pagina 70).
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Wereld van damwanden - Bunnik (Nl)

Groene taluds - Den Haag (Nl)

Groene taluds - Alblasserdam (Nl)

Stationsplein met fietstunnel - Apeldoorn (Nl)

Stationsplein met fietstunnel - Hilversum (Nl)

Fietstunnel met zittreden - Leuven (Be)

Theehuis - Enschede (Nl)

Theehuis - Vondelpark (Nl)

Theehuis - Wassenaar (Nl)
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4
Onderdoorgang met knip Molijnlaan

Onderdoorgang inclusief Molijnlaan

4.1 Werkatelier 19 januari 2018
In het eerste werkatelier zijn het project en
de werkwijze geïntroduceerd. De opgave aan
het werkatelier is om de problematiek van de
spoorwegovergang (LVO) op te lossen in een
samenhangend plan voor het stationsgebied
met een veilige en aantrekkelijke inrichting
van de openbare ruimte. Er worden
verschillende varianten onderzocht op hun
ruimtelijke en verkeerskundige kwaliteit.
De voorkeursvariant(en) worden als advies
aan het gemeentebestuur van Nunspeet
aangeboden.
Het werkatelier is begonnen met de vergelijking
van vijf verkeerskundige modellen waarin de
problematiek van de overgang is opgelost:
_1. Een gelijkvloerse overweg (40/60)

`Bajonet` naar Industrielaan

Het handhaven van de bestaande overgang
is onderzocht als alternatief voor een
onderdoorgang. Een veilige overgang ontstaat
alleen wanneer de doorstroming sterk wordt

verbeterd zodat er geen filevorming meer
kan ontstaan op de overgang óf door de
hoeveelheid verkeer dat de overgang gebruikt
te verkleinen.
Het reduceren van het verkeer kan alleen
wanneer de Molijnlaan wordt losgeknipt van
de Elspeterweg. Nu rijden op de Elspeterweg
18.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze
voertuigen worden nu gelijkwaardig verdeeld
over de Molijnlaan (8500) en de Nijverheidsweg
(8300). Het knippen van de Molijnlaan betekent
dat dit verkeer een andere weg moet vinden.
In dit model wordt dit verkeer via de andere
overgang op de Eperweg geleid. Nu gaat
60% van het verkeer via de Elspeterweg. In
dit model wordt dit, door het knippen van de
Molijnlaan, gereduceerd naar 40% en neemt
de toegang via de Eperweg 60% voor haar
rekening.
Om te voorkomen dat er sluipverkeer ontstaat
in het dorp gaat dit model gepaard met een
reeks van verkeersmaatregelen verdeeld over
het dorp. Het gaat hierbij om wegafsluitingen
en een eenrichtingsregime voor veel wegen.
In het werkatelier waren bedenkingen bij
dit model. Het afsluiten van de Molijnlaan
werd niet gewaardeerd en de veelheid aan
ingrijpende maatregelen door het hele dorp
heen vragen om een brede en langdurige
inspraakprocedure. Daarnaast werd de
duurzaamheid van deze oplossing betwijfeld;
moeten we het probleem niet structureel
oplossen?
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Het voordeel van deze oplossing is dat de
situatie min of meer gelijk blijft (er hoeven geen
panden aangekocht te worden) en de kosten
van de ingreep, zijn op korte termijn beperkt.
_2. Een T-onderdoorgang
In dit model wordt de huidige verkeerssituatie
in een T-vormige, open tunnelbak gelegd. De
Elspeterweg gaat onder het spoor door en de
Molijnlaan sluit hier, in de tunnelbak, op aan.
In het werkatelier werd sterk getwijfeld aan de
haalbaarheid van deze oplossing. Het maken
van een T-kruising in een tunnelbak zal, naast
dat het verkeerskundig zeer lastig is, een
enorme impact hebben op de kwaliteit van het
stationsgebied. De ruimte wordt doorsneden
door tunnelbakken en de oversteekbaarheid
en toegankelijkheid van het dorp komen sterk
in het geding. Dit is een oplossing die geen
recht doet aan het karakter van het dorp.
_3. Een onderdoorgang met knip Molijnlaan
De verkeerskundige haalbaarheid van de
T-onderdoorgang wordt vergroot wanneer de
Molijnlaan niet wordt aangesloten. Er ontstaat
dan een simpel model waarbij de Elspeterweg,
tussen de rotonde bij het Veluwetransferium
en de rotonde bij de Stationslaan een
onderdoorgang onder het spoor krijgt. De
verkeersmaatregelen in het dorp, die ook bij
de 40/60 oplossing toegepast moeten worden,
zijn ook in dit model nodig omdat de Molijnlaan
wordt afgesloten. In het werkatelier werd
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geconstateerd dat dit model weliswaar de
onveilige situatie op de overgang oplost, maar
dat je dan in de onderdoorgang in de file staat
omdat de opstopping in de doorstroming bij de
rotonde (Stationslaan) ontstaat. De nadelen
van de verkeersmaatregelen die genomen
moeten worden in het 40/60 model zijn ook
hier van kracht.
_4. Een onderdoorgang inclusief Molijnlaan
De Molijnlaan kan in deze variant aangesloten
blijven op het wegennet van het dorp
door de Molijnlaan mee te laten lopen met
de spoorbaan en dan ter plaatse van de
Stroopstok af te buigen naar de rotonde. De
Elspeterweg krijgt dan een onderdoorgang
onder zowel spoor als Molijnlaan. In het
werkatelier werd geconstateerd dat dit model
interessant is omdat alle huidige verbindingen
in het stationsgebied in stand blijven.
De Molijnlaan komt echter vlak langs de
spoorbaan te liggen waardoor er weinig
ruimte overblijft om het station te bereiken.
De onderdoorgang is langer doordat ook de
Molijnlaan over het viaduct gaat.
_5. Een onderdoorgang die aansluit op de
Industrieweg
Modellen 1 t/m 4 hebben allen een grote invloed
op de verblijfskwaliteit van het stationsgebied.
Alle verkeer wordt door het stationsgebied
gevoerd en bij een onderdoorgang komt er
een diepe tunnelbak in het gebied te liggen.

Het 5e model zoekt een alternatief voor de
verkeersdruk in het stationsgebied door de
Elspeterweg te verbinden met de Industrieweg.
De weg buigt af naar het westen en krijgt een
onderdoorgang in de vorm van een `Bajonet`.
Restaurant Joris ligt in het tracé van de
onderdoorgang. Hier zal een oplossing voor
gezocht moeten worden. Verder doorsnijdt het
tracé Natura 2000 gebied.
Omdat de onderdoorgang naar het westen
is verschoven, wordt deze in dit model
gecombineerd
met
een
afzonderlijke
onderdoorgang voor voetgangers, fietsers
en huifkarren ter plaatsen van het station.
Het stationsplein wordt op deze manier
verbonden met het Vennenpad en de Veluwe.
Het werkatelier was kritisch over dit model.
Je komt niet aan in Nunspeet, maar op een
bedrijventerrein. Dan moet je omkeren om
richting het centrum te rijden.
Het voordeel van het model is dat een groot deel
van het verkeer, waaronder veel vrachtverkeer
met de bestemming Industrieweg, uit
het stationsgebied wordt weggehaald.
Door het stationsgebied loopt alleen de
Molijnlaan die kan worden aangesloten
op de Stationslaan en de Nijverheidweg.
De
langzaamverkeersverbinding
tussen
stationsplein en Vennenpad wordt zeer
gewaardeerd.
(Model 1 t/m 4 kwamen uit de variantenstudie van het LVO
traject met Prorail, model 5 is een variant.)

_Groene inpassing
De inpassing van een onderdoorgang in het
stationsgebied is een bepalende ingreep.
De lage waterstand in het plangebied biedt
de mogelijkheid af te zien van een diepe
onderdoorgang met hoge betonnen wanden.
De lage waterstand (4 meter onder maaiveld)
maakt het mogelijk een ondiepe bak te maken,
zonder het risico dat de onderdoorgang
volloopt, gecombineerd met flauwe, groene
en met bomen beplante taluds. Dit beeld past
veel beter bij de Veluwe dan een betonnen
tunnelbak.
In het werkatelier is afgesproken dat de
haalbaarheid van deze groene variant verder
technisch wordt onderzocht.
_Conclusie
De conclusie van het 1e werkatelier was dat
model 1 een gelijkvloerse kruising (40/60)
het verdient verder uitgewerkt te worden als
alternatief voor een onderdoorgangvariant.
Het model van de T-onderdoorgang werd als
onrealistisch bestempeld. De overige modellen
(3, 4 en 5) werden als kansrijk beoordeeld voor
verdere uitwerking.

Harde constructie met damwanden vs constructie met taluds
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STATIONSOMGEVING NUNSPEET
Doorsnedes tunnel

STATIONSOMGEVING NUNSPEET
Doorsnedes tunnel

3,25m

3,25m

2,75m

4,00m

1,90m

4,00m

1,90m

4,00m

1,90m

15,20m
22,30m

BREDE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER

Brede gecombineerde onderdoorgang voor gemotoriseerd- en langzaam verkeer

Variant 04: Ondergrondse kruising
3,25m

3,25m

2,75m

Gelijkvloerse oplossing met aflsuiting van de Molijnlaan

15,20m
22,30m

BREDE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 04: Ondergrondse kruising
3,25m

3,25m

2,75m

15,20m
22,30m

BREDE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 04: Ondergrondse kruising

3,25m

3,25m

4,00m

1,90m

9,70m
16,80m

SMALLE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 02: Molijnlaan - Nijverheidsweg
Variant 03: Molijnlaan - Industrieweg
3,25m

3,25m

4,00m

1,90m

9,70m
16,80m

SMALLE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER

Smalle gecombineerde onderdoorgang voor gemotoriseerd- en langzaam verkeer

Variant 02: Molijnlaan - Nijverheidsweg
Variant 03: Molijnlaan - Industrieweg
3,25m

3,25m

4,00m

Onderdoorgang tussen de twee supermarkten

1,90m

9,70m
16,80m

SMALLE TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 02: Molijnlaan - Nijverheidsweg
Variant 03: Molijnlaan - Industrieweg

+
3,25m

3,25m
9,70m

4,00m

4,00m

4,00m

4,00m

4,00m

4,00m

+

GESCHEIDEN TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 05: Gescheiden onderdoorgang
Variant 06: Alternatief tracé
3,25m

3,25m
9,70m

GESCHEIDEN TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER

+

Variant 05: Gescheiden onderdoorgang
Variant 06: Alternatief tracé
3,25m

3,25m
9,70m

GESCHEIDEN TUNNEL VOOR GEMOTORISEERD EN LANGZAAM VERKEER
Variant 05: Gescheiden onderdoorgang
Variant 06: Alternatief tracé

Gescheiden onderdoorgang voor gemotoriseerd- en langzaam verkeer
Westelijke onderdoorgang met alternatieve aansluiting

Schaal: 1/100
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Schaal: 1/100

4.2 Werkatelier 02 februari 2018
In het tweede werkatelier zijn de
verkeerskundige varianten verder uitgewerkt
en in combinatie met een integrale herinrichting
van de stationsomgeving.
In deze fase van het werk is een aantal
belangrijke inzichten verkregen;
Onderdoorgang op de locatie van de huidige overweg

•

•

•
Onderdoorgang westelijk van de huidige overweg

•

•

•
Onderdoorgang oostelijk van de huidige overweg

•

Fasering is noodzakelijk; dit impliceert
dat de onderdoorgang of links óf rechts
van de huidige overgang moet komen
om zodoende het gebied ook tijdens de
constructie toegankelijk te houden.
Een gecombineerde onderdoorgang met
toegang tot het perron is kansrijk. Daardoor
wordt het station benaderbaar vanuit twee
richtingen plus dat het de gelijkvloerse
toegang opheft
Doortrekken van de bebouwing van de
Stationslaan richting stationsplein kan
de dorpse sfeer naar het stationsgebied
halen.
De gelijkvloerse variant voor het
autoverkeer gecombineerd met een
onderdoorgang voor het langzaam verkeer
ter hoogte van het station is kansrijk.
Een variant waarbij een gecombineerde
onderdoorgang oostelijk van de huidige
overweg onder het spoor gaat en waarbij
de Molijnlaan over de onderdoorgang
aansluit werd uitgewerkt.
Een westelijke onderdoorgang waarbij de
Molijnlaan aansluit over het stationsplein
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plus een separate onderdoorgang voor
langzaam verkeer ter hoogte van het
station waardoor de gelijkvloerse toegang
wordt opgeheven. werd uitgewerkt. (Joris,
Stroopstok).
Er werd ook gestudeerd op een aansluiting
op de Industrieweg tussen de supermarkten
door.

De Veluwe in Nunspeet

De Veluwe in Nunspeet

De Veluwe in Nunspeet

Nunspeet aan de Veluwe

Nunspeet aan de Veluwe

Nunspeet aan de Veluwe
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4.3 Werkatelier 16 februari 2018
Het derde werkatelier was gewijd aan de vraag
naar het verblijfsklimaat van het stationsgebied
met in het bijzonder aandacht voor het
toekomstige karakter van het stationsgebied.
Gaan we de Veluwe naar Nunspeet brengen
of brengen we Nunspeet naar de Veluwe?
De verbinding van de Elspeterweg met de
Industrieweg tussen de supermarkten door
werd nader onderzocht op de capaciteit van
de parkeerterreinen.
De conclusie is dat de de voorkeur van het
werkatelier uit ging naar een groene inrichting
van de stationsomgeving waarbij de sfeer
van de Veluwe in het dorp wordt gebracht.
Er is in eerste aanleg geen behoefte aan
nieuwe functies in het gebied, zoals horeca of
detailhandel. Mogelijk een enkele woning.
Bestaande organisatie supermarkten

Mogelijke organisatie supermarkten bij onderdoorgangvariant

Parkeren
Parkeren
Emte en
Emte
Jumbo
en Jumbo
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Gelijkvloerse variant voor gemotoriseerd verkeer (inclusief Molijnlaan) met fiets- en voetgangerstunnel
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4.4 Werkatelier 16 maart 2018
De vier overgebleven varianten vormen het
resultaat van de werkateliers. De varianten
zijn tot in detail uitgewerkt en verbeeld. Het
overzicht op pagina 46-47 vergelijkt de vier
varianten op basis van de kernwaarden.
Tijdens dit werkatelier werd de vraag gesteld of
er een gemeenschappelijke voorkeursvariant
te benoemen is.
_1. Gelijkvloerse overweg
De uitwerking van de gelijkvloerse variant
is gebaseerd op een aantal structurele
verbeteringen ten opzichte van de huidige
situatie die in de werkateliers zijn ontwikkeld.
•
•

Vogelperspectief van de gelijkvloerse variant

•
•
•
•
•
•

Stationsplein bij gelijkvloerse variant

Fiets- en voetgangerstunnel
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Verplaatsen van de rotonde naar de
Nijverheidsweg - Industrieweg.
Langzaamverkeer aan dorpszijde van de
weg in combinatie met een breed trotoir
langs de bebouwing.
Langzaamverkeer
in
een
aparte
onderdoorgang, (aandacht sociale veiligheid)
Opheffen van de gelijkvloerse toegang tot
het perron.
Aansluiting op de Molijnlaan door een
aparte in- en uitvoegstrook langs de
Elspeterweg in plaats van het fietspad.
Doorzetten van het karakter van de
bebouwing van de Stationslaan naar het
stationsgebied
Vergroenen van het Stationsplein
Goede fiets- en wandelverbinding van dorp
naar Veluwe (Vennenpad en Elspeterweg)

_2. Onderdoorgang ten oosten van de huidige
overweg
•
•
•

•
•
•

Vogelperspectief van de tunnel variant

Het Stationsplein met de tunnel
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Stationsplein met de huidige bushalteerplaats

Een
gecombineerde
onderdoorgang
voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer met groene taluds.
Alle verkeer gaat door één onderdoorgang.
Mogelijkheid om vanuit onderdoorgang
een toegang te maken naar het perron,
inclusief het opheffen van de gelijkvloerse
toegang.
Molijnlaan samen met spoor over de
onderdoorgang, dit betekent een bredere
onderdoorgang.
Vergroenen stationsplein.
De locatie van de Stroopstok is hiervoor
nodig.

Onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer oostelijk van de huidige overgang, gecombineerd met fiets- en voetgangerstunnel
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Onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer westelijk van de huidige overgang, gecombineerd met fiets- en voetgangerstunnel
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_3. Onderdoorgang ten westen van de huidige
overweg
•
•
•

•
•
•
•
•
Vogelperspectief van de variant

Het Stationsplein gezien vanaf de huidige perronopgang

Stationsplein gezien vanaf `t Eiland
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Een
gecombineerde
onderdoorgang
voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer met groene taluds.
Alle verkeer gaat door één onderdoorgang.
Vanuit de onderdoorgang is een
toegang naar het perron niet mogelijk;
vanwege de afstand tot het perron.
De
huidige
gelijkvloerse
toegang
handhaven of de combinatie met een
langzaamverkeerstunnel zijn de mogelijke
oplossingen.
De Molijnlaan gaat over het stationsplein
en wordt zo op de rotonde aangesloten.
Het VVV dient in deze opstelling te worden
verplaatst.
Vergroenen stationsplein
Locatie van de Stroopstok en Joris zijn
nodig voor de realisatie
Deze variant is gelijkwaardig aan de
voorkeursvariant LVO.

_4. De onderdoorgang die aansluit op de
Industrieweg
•
•

•
•
•
•
•
•
Vogelperspectief van de variant

•

Dit is een gescheiden verkeersoplossing.
Gemotoriseerd verkeer gaat in een smalle
onderdoorgang ten westen van de huidige
spoorwegovergang onder het spoor door.
Langzaam verkeer gaat door een aparte
onderdoorgang die ook toegang biedt tot
het perron. De gelijkvloerse toegang wordt
opgeheven.
Vracht- en autoverkeer komt bij deze
variant niet in het stationsgebied, enkel het
dorps verkeer gebruikt het stationsgebied.
Molijnlaan is verbonden met Stationslaan
en Nijverheidsweg.
Vergroenen van het stationsplein.
Doorzetten karakter bebouwing van de
Stationslaan naar het stationsgebied.
De sfeer van het dorp en de Veluwe maken
het Stationsplein, niet de infrastructuur.
Nieuwe dorpsentree is mogelijk ter hoogte
van de Industrieweg.
De locatie van de Stroopstok en Joris zijn
nodig voor de realisatie

Op de volgende pagina worden de vier varianten
samengevat en getoetst aan de kernwaarden.
Dit maakt het mogelijk de modellen onderling
te vergelijken. De beoordeling van elke variant
ten opzichte van de kernwaarden resulteert uit
de input van het atelier, de klankbordgroep,
de vergaderingen van de kerngroep en een
professionele objectieve analyse van West 8.
Fiets- en voetgangerstunnel gezien vanaf het Vennepad
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Langzaam verkeertunnel

Onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer met apparte fiets- en voetgangerstunnel
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GELIJKVLOERSE VARIANT
Goede doorstroming verkeer

Veiligheid

Verkeersknoop ontwarren;
Oplossingen per verkeerssoort;
Gemakkelijk en goed bereikbaar;

•
•
•
•
•
•
•

Verplaatsing van de rotonde naar de kop
van de Nijverheidsweg.
Kans tot vertraging en stilstand op de
overgang verminderd maar niet opgelost.
Rechtsaf strook naar de Molijnlaan voor
het autoverkeer vanaf Elspeet.
Bereikbaarheid zoals in de bestaande
toestand.
Herinrichting van de Kiss & Ride bij het
nieuwe stationsgebouw.
Busverkeer ondervindt geen hinder van
dit model en kan de bestaande routes en
haltes blijven gebruiken.
Overweg situatie blijft in deze variant.

Goed verblijfsklimaat

Verkeersveiligheid voor alle
verkeersdeelnemers;
Aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers;
Mogelijk gescheiden verkeersstromen;
Aandacht voor sociale veiligheid;
Geboden toegang voor mensen met een
handicap;

•

Fiets en voetgangerverkeer gaat via
de langzaam verkeer tunnel, deze is
gecombineerd met een opgang naar het
perron.
Fiets en voetgangerverkeer wordt allemaal
gesitueerd aan de dorpskant wat de
doorstroming bevorderd.
Fiets en voetgangerverkeer kan eenvoudig
door de langzaamverkeerstunnel de
veluwe op fietsen of aansluiting vinden op
het fietspad naar Elspeet.
Opheffen van gelijkvloerse oversteek naar
de perrons
Grotendeels gescheiden verkeersstromen,
een oversteekplaats aan de Molijnlaan en
de Stationstraat zijn echter onvermijdelijk.
Sociale veiligheid in de langzaam
verkeertunnel is een aandachtspunt.
Introductie van het nieuwe stationsgebouw
met nieuwe functies                   draagt bij
aan het veiligheidsgevoel.

•
•

•
•
•
•

Gastvrij, overzichtelijk, dorps groen en
uitnodigend;
Veluwe voelbaar
Gebied waar informatie en ontmoeten voorop
staan;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Welkom in Nunspeet en op de Veluwe

Nieuw stationsgebouw helpt in de
orientatie.
Groen karakter van het Stationsplein
ademt de sfeer van de Veluwe.
Gelijkvloers is vriendelijker en dorpser dan
tunnelvariant.
De Veluwe wordt het dorp ingetrokken,
niet enkel door de beplanting maar ook
door de fiets- en wandelverbinding.
Er is de mogelijkheid om de intimiteit van
het Veluwse dorp (Stationslaan) door te
trekken naar het station.
Herstel van historische lanen.
De stations omgeving krijgt een ander
karakter waarbij verkeer minder centraal
staat.
Het nieuwe stationsgebouw, het VVV/
Nunspeet uit de kunst kantoor en de
bestaande horeca zijn plekken voor
ontmoeting.
Het transferium en stationsplein worden
verbonden en meer 1 geheel , bevordelijk
voor het bezoekercentrum.
Ontwikkkelen van een brede aangename
stoep ter hoogte van de centrumwand.
Inrichting van het stationsgebied
moet conform het `VN-Verdrag inzake
de rechten van personen met een
handicap` zijn  met in het bijzonder de
toegangkelijkheid.

De stationsomgeving is de poort naar
Nunspeet en de Veluwe;
Een heldere verbinding met het centrum en
de Veluwe;
Karakter van het dorp voelbaar;

•
•
•
•
•
•
•

Herstellen van de historische
groenstructuur in de vorm van
monumentale lanen.
Verbinding vanuit het dorp via de
langzaam vekeertunnel  over het
Vennepad naar de Veluwe.
Het stationsplein met groene inrichting
heet je welkom.
Mogelijkheid om nieuwe panden te
introduceren
De schaal past bij het dorp.
Herintroductie van het oude
stationsgebouw
Station direct bereikbaar vanaf
Transferium

OOSTELIJKE ONDERDOORGANG
Goede doorstroming verkeer

Veiligheid

Verkeersknoop ontwarren;
Oplossingen per verkeerssoort;
Gemakkelijk en goed bereikbaar;

•
•
•
•
•
•
•

Tunnel oostelijk van huidige overweg.
Geen kans tot vertraging en stilstand op
de overweg.
Molijnlaan sluit aan op de rotonde op de
kop van Stationslaan en gaat over de
tunnelbak.
Behoud van de rotonde op de kop van de
Stationslaan.
Gecombineerde tunnel voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer.
Busverkeer ondervindt geen hinder van dit
model en kan de bestaande routes blijven
gebruiken.
Herinrichting van de Kiss & Ride op het
transferium.

Goed verblijfsklimaat

Verkeersveiligheid voor alle
verkeersdeelnemers;
Aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers;
Mogelijk gescheiden verkeersstromen;
Aandacht voor sociale veiligheid;
Geboden toegang voor mensen met een
handicap;

•

•

•
•

Fiets- en voetgangerverkeer gaat via de
gecombineerde tunnel , deze heeft een
opgang naar het perron. Gelijkvloerse
toegang naar perrons wordt opgeheven.
Fiets en voetgangerverkeer sluit aan op
het fietspad naar Elspeet. Ook via het
Vennepad is de Veluwe eenvoudig te
bereiken.
Grotendeels gescheiden verkeersstromen,
een oversteekplaats aan de Molijnlaan en
de Stationstraat zijn echter onvermijdelijk.
Sociale veiligheid in de gecombineerde
tunnel is een aandachtspunt zeker doordat
deze tunnel langer is dan in de andere
varianten, dit door de Molijnlaan die nog
over de tunnel gaat.

Welkom in Nunspeet en op de Veluwe

Gastvrij, overzichtelijk, dorps groen en
uitnodigend;
Veluwe voelbaar
Gebied waar informatie en ontmoeten voorop
staan;

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De positie van de tunnel oostelijk van de
huidige overweg maakt het stationsplein
kleinder dan de huidige toestand.
De toegang tot het station vanuit de
gecombineerde tunnel kan door de
afstand problemen op leveren in verband
met de orientatie.  
De tunnel doorsnijdt het stationsgebied
in het midden, het is ondanks de groene
hellingen een zwaar civiel technisch
element dat het karakter van het dorp kan
aantasten.
Er is veel `onbruikbare` groene ruimte
tussen de Molijnlaan en de tunnel.
Het groene karakter van het Stationsplein
ademt de sfeer van de Veluwe.
De Veluwe wordt het dorp ingetrokken,
niet enkel door de beplanting maar ook
door de fiets- en wandelverbinding.
Er is de mogelijkheid om de intimiteit van
het Veluwse dorp (Stationslaan) door te
trekken naar het station.
Herstel van historische lanen .
Het VVV/Nunspeet uit de kunst kantoor en
de bestaande horeca  zijn plekken voor
ontmoeting
Het transferium en het Stationsplein
worden verbonden en meer 1 geheel, dit
is bevordelijk voor het bezoekercentrum.
Ontwikkelen van een brede aangename
stoep ter hoogte van de centrumwand.  
Inrichting van het stationsgebied
moet conform het `VN-Verdrag inzake
de rechten van personen met een
handicap` zijn met in het bijzonder de
toegangkelijkheid.
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De stationsomgeving is de poort naar
Nunspeet en de Veluwe;
Een heldere verbinding met het centrum en
de Veluwe;
Karakter van het dorp voelbaar;

•
•
•
•
•
•

•
•

Herstellen van de historische
groenstructuur in de vorm van
monumentale lanen.
Verbinding vanuit het  dorp via de
gecombineerde tunnelover het Vennepad
naar de Veluwe.
Het stationsplein met groene inrichting
heet je welkom.
Mogelijkheid om nieuwe panden te
introduceren
De schaal van de ingreep kan het dorpse
karakter overstijgen
De tunnel doorsnijdt het Stationsgebied
in het midden, het is ondanks de groene
hellingen nog steeds een zwaar civiel
technisch element dat het karakter van het
dorp kan aantasten.
Directe verbinding vanuit het dorp naar de
Veluwe.
Station direct bereikbaar vanaf
Transferium

WESTELIJKE ONDERDOORGANG
Goede doorstroming verkeer

Veiligheid

Verkeersknoop ontwarren;
Oplossingen per verkeerssoort;
Gemakkelijk en goed bereikbaar;

•
•
•
•
•
•
•

Onderdoorgangwestelijk van huidige
overweg.
Geen kans tot vertraging en stilstand op
de overweg.
Molijnlaan sluit aan op de rotonde op de
kop van Stationslaan.
Behoud rotonde op de kop van de
Stationslaan.
Gecombineerde onderdoorgang voor fietsen wandelverkeer.
Busverkeer ondervindt geen hinder van dit
model en kan de bestaande routes blijven
gebruiken.
Herinrichting van de Kiss & Ride nabij het
station.

Goed verblijfsklimaat

Verkeersveiligheid voor alle
verkeersdeelnemers;
Aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers;
Mogelijk gescheiden verkeersstromen;
Aandacht voor sociale veiligheid;
Geboden toegang voor mensen met een
handicap;

•

Fiets- en voetgangerverkeer gaat via de
gecombineerde onderdoorgang.
De toegang tot het perron blijft op de
huidige locatie en blijft gelijkvloers. dit
betekent dat het perron niet toegangkelijk
is vanaf het transferium.
Fiets en voetgangerverkeer wordt allemaal
gesitueerd aan de dorpskant wat de
doorstroming bevorderd.
Fiets en voetgangerverkeer sluit aan op
het fietspad naar Elspeet. Ook via het
Vennepad is de Veluwe eenvoudig te
bereiken.
Grotendeels gescheiden verkeersstromen,
een oversteekplaats aan de Molijnlaan en
de Stationstraat zijn echter onvermijdelijk.
Sociale veiligheid in de gecombineerde
onderdoorgang is een aandachtspunt.

•

•
•

•
•

Gastvrij, overzichtelijk, dorps groen en
uitnodigend;
Veluwe voelbaar
Gebied waar informatie en ontmoeten voorop
staan;

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Welkom in Nunspeet en op de Veluwe

De positie van de onderdoorgang
westelijk van de huidige overweg maakt
het Stationsplein ruimer dan de huidige
toestand, er is meer ruimte voor een
groene inrichting.
De onderdoorgang is ondanks de groene
hellingen een zwaar civiel technisch
element dat het karakter van het dorp kan
aantasten.
Groen karakter, het Stationsplein ademt
de sfeer van de Veluwe.
De Veluwe wordt het dorp ingetrokken,
niet enkel door de beplanting maar ook
door de fiets en wandelverbinding
Mogelijkheid om de intimiteit van het
Veluwse dorp (Stationslaan) door te
trekken naar het station.
Herstel van historische lanen.
Het VVV/Nunspeet uit de kunst kantoor
en de bestaande horeca zijn plekken voor
ontmoeting.
Het transferium en het Stationsplein
worden verbonden en meer 1 geheel, dit
is bevordelijk voor het bezoekercentrum.
Ontwikkkelen van een brede aangename
stoep ter hoogte van de centrumwand.
Inrichting van het stationsgebied
moet conform het `VN-Verdrag inzake
de rechten van personen met een
handicap` zijn  met in het bijzonder de
toegangkelijkheid.

De stationsomgeving is de poort naar
Nunspeet en de Veluwe;
Een heldere verbinding met het centrum en
de Veluwe;
Karakter van het dorp voelbaar;

•
•
•
•
•
•

•

Herstellen van de historische
groenstructuur in de vorm van
monumentale lanen.
Verbinding vanuit het  dorp via de
gecombineerde onderdoorgang over het
Vennepad naar de Veluwe.
De schaal van de ingreep kan het dorpse
karakter overstijgen
Het stationsplein met groene inrichting
heet je welkom.
Nieuwe panden en een schaal die past bij
het dorp
De onderdoorgang is ondanks de groene
hellingen een zwaar civiel technisch
element dat het karakter van het dorp kan
aantasten.
Directe verbinding vanuit het dorp naar de
Veluwe.

ONDERDOORGANG SUPERMARKTLOCATIE
Goede doorstroming verkeer

Veiligheid

Verkeersknoop ontwarren;
Oplossingen per verkeerssoort;
Gemakkelijk en goed bereikbaar;

•
•
•
•
•
•
•

Onderdoorgang westelijk van huidige
overweg over de locatie van Joris, tussen
de twee supermarkten.
Geen kans tot vertraging en stilstand op
de overweg.
Molijnlaan sluit aan op de Stationslaan en
de Nijverheidsweg in een dorpse autoluwe
setting.
Aparte onderdoorgang voor fiets- en
wandelverkeer.
Busverkeer kan de bestaande haltes
behouden.
Herinrichting van de Kiss & Ride nabij het
nieuwe stationsgebouw
Doorgaand verkeer vanuit de Industrieweg
en de Nijverheidstraat wordt geheel weg
gehaald bij het Stationsplein. Dit levert de
mogelijkheid op om een Stationsplein te
krijgen dat niet door de auto gedomineerd
wordt.

Goed verblijfsklimaat

Verkeersveiligheid voor alle
verkeersdeelnemers;
Aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers;
Mogelijk gescheiden verkeersstromen;
Aandacht voor sociale veiligheid;
Geboden toegang voor mensen met een
handicap;

•

•
•

•

•
•

Fiets- en voetgangerverkeer gaat via
de langzaam verkeer tunnel, deze is
gecombineerd met een opgang naar het
perron
Fiets- en voetgangerverkeer wordt
allemaal gesitueerd aan de dorpskant wat
de doorstroming bevorderd.
Fiets en voetgangerverkeer sluit aan op
het fietspad naar Elspeet. Ook via het
Vennepad is de Veluwe eenvoudig te
bereiken.
Grotendeels gescheiden verkeersstromen,
een oversteekplaats aan de Molijnlaan en
de Stationstraat zijn echter onvermijdelijk,
het verkeer is hier echter veel rustiger dan
in de huidige situatie.
Sociale veiligheid in de langzaam verkeer
tunnel is een aandachtspunt.
Opheffen van de gelijkvloerse toegang tot
het perron.

Welkom in Nunspeet en op de Veluwe

Gastvrij, overzichtelijk, dorps groen en
uitnodigend;
Veluwe voelbaar
Gebied waar informatie en ontmoeten voorop
staan;

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

De positie van de onderdoorgang maakt
het stationsplein ruimer dan de huidige
toestand, er is meer ruimte voor een
groene inrichting.
Een compacte onderdoorgang tussen de
supermarkten is niet beeldbepalend voor
het stationsplein.
De entree van het dorp is op de rand
van een industriegebied tussen twee
supermarkten, er ligt hier wel een
ontwikkelingsopgave  om een nieuwe
dorpsentree te maken.
Deze variant heeft als consequentie dat er
samen met  ondernemer Joris een nieuwe
locatie voor zijn bedrijf dient gezocht te
worden.
Groen karakter, het Stationsplein ademt
de sfeer van de Veluwe met bomen, lanen
en villas.
De Veluwe wordt het dorp ingetrokken,
niet enkel door de beplanting maar ook
door de fiets- en wandelverbinding.
Mogelijkheid om de intimiteit van het
Veluwse dorp (Stationslaan) door te
trekken naar het station.
Herstel van historische lanen.
Het VVV/Nunspeet uit de kunst kantoor,
het nieuwe stationsgebouw en de
bestaande horeca zijn plekken voor
ontmoeting.
Het transferium en het Stationsplein
worden verbonden en meer 1 geheel , dit
is bevordelijk voor het bezoekercentrum,
hier kan ook een potentiele nieuwe plaats
gevonden worden voor Joris.
Ontwikkkelen van een brede aangename
stoep ter hoogte van de centrumwand en
een dorps karakter van de nijverheidstraat.
Inrichting van het stationsgebied
moet conform het `VN-Verdrag inzake
de rechten van personen met een
handicap` zijn  met in het bijzonder de
toegangkelijkheid.
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De stationsomgeving is de poort naar
Nunspeet en de Veluwe;
Een heldere verbinding met het centrum en
de Veluwe;
Karakter van het dorp voelbaar;

•
•
•
•
•
•

•

Herstellen van de historische
groenstructuur in de vorm van
monumentale lanen.
Verbinding vanuit het  dorp via de  
langzaamverkeertunnel over het
Vennepad naar de Veluwe.
Het stationsplein met groene inrichting
heet je welkom.
Nieuwe panden en een schaal die past bij
het dorp.
Directe verbinding vanuit het dorp naar de
Veluwe.
Fietsers, wandelaars en reizigers  met
het OV komen Nunspeet binnen via een
autoluwe entree die de sfeer van de
Veluwe uitademt.
Station bereikbaar vanaf Transferium

Na het uitgebreide aftoetsen van de modellen
aan de hand van de kernwaarden, kon er
worden geconcludeerd dat de voordelen niet
opwegen tegen de nadelen bij de oostelijke
onderdoorgang.
De verkeerskundige effectiviteit als ook de
ruimtelijke impact op het stationsgebied. De
onderdoorgang doorsnijdt het stationsgebied
in het midden, het is ondanks de groene
hellingen een zwaar civieltechnisch element
dat het karakter van het dorp kan aantasten.
De andere varianten zijn wel kansrijk.

Gelijkvloerse variant

Westelijke variant
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Oostelijke variant

Onderdoorgang supermarktlocatie
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Een lommerrijke ovonde

Intermezzo
_De Ovonde
Voor de varianten met een onderdoorgang
is een alternatief voor de rotonde op de kop
van de Stationslaan bedacht: een lommerrijke
ovonde waar de Elspeterweg, de Molijnlaan,
de Stationslaan, de Industrieweg én de
Nijverheidsweg op zijn aangesloten. Het
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aansluiten van de Nijverheidsweg op de
ovonde lost het fileprobleem op dat zich daar
in de namiddag voordoet. Verder geeft de
ovonde ruimte voor fietsers en voetgangers
en levert deze een aantrekkelijk groen beeld
op. Tevens is er de mogelijkheid om langs
de zuidkant van het dorp een brede stoep te
maken met terrassen. De ovonde past echter
niet in het huidige profiel. De locatie van de
Emté is gedeeltelijk nodig om de ovonde te
realiseren.

De ovonde

Intermezzo
_De Centrumwand
De Centrumwand maakt integraal deel
uit van de stationsomgeving, daarom is
er ook een aantal principes gedefinieerd
voor de centrumwand aan de zijde van de
Nijverheidsweg. De principes zijn gericht op het
activeren van de straat voor de bestaande en
eventueel nieuwe ondernemers in het gebied.
Een essentiële ingreep is het verruimen van
de toegang tot de Stationslaan. In de huidige
situatie is dit beperkt door de aanwezigheid
van de rotonde. Het trottoir en het fietspad zijn
te smal en de bestaande horeca op deze plek
heeft een zeer beperkte ruimte voor terrassen.
Het verplaatsen van de rotonde naar het westen
zodat de Industrielaan en Nijverheidsweg op
de rotonde aansluiten, geeft niet enkel ruimte
voor een alternatieve inrichting, maar zorgt
bovendien voor een betere verkeersoplossing.
Een brede stoep langsheen de Centrumwand
geeft een dorps karakter aan de straat; hier
zou ook een mooie laanbeplanting kunnen
worden geïntroduceerd. Straatbomen kunnen
de bomenstructuur van de F.A. Molijnlaan
voortzetten. De publieke ruimte van het
Stationsplein wordt zo verlengd langs de
Centrumwand.
Een aantal functies in de Centrumwand is
in conflict met het dorpse karakter zoals het
tankstation en de hallen achter en links van het
tankstation. Wellicht zijn er voor deze functies

meer geschikte locaties die deze functies
beter bedienen en waar ook meer ruimte
is voor ontwikkelingen. Het karakteristieke
coöperatiegebouw is een essentieel element
van de Centrumwand.
De Nunspeetse structuur van panden
en percelen zou hier kunnen worden
doorgetrokken. Dit betekent dat kavel
gewijs de Centrumwand een invulling kan
krijgen met panden die binnen typologie
en architectuur van Nunspeet passen.
Afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in
de toekomst zullen voordoen op de locatie
van de Emté, zou er ook aan de overkant
van de straat een gelijksoortige ontwikkeling
kunnen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een
actieve dorpse straat. Een toetsing van de
vier voorafgaand geanalyseerde modellen uit
de werkateliers is noodzakelijk aangezien de
Centrumwand een integraal onderdeel is van
het stationsgebied.
Gelijkvloerse variant
• Door de verplaatsing van de rotonde is
een bredere toegang naar de Stationslaan
mogelijk.
• Het trottoir in deze variant langs de
Centrumwand is verbreed en kan mogelijk
worden gecombineerd met laanbeplanting.
Oostelijke onderdoorgang
• Door de aansluiting van de F.A. Molijnlaan is
het niet mogelijk de rotonde te verplaatsen.
Dit betekend dat de nauwe situatie ter
hoogte van de kop van de Stationslaan

•

blijft bestaan.
In deze variant wordt ook het trottoir
langs de centrumwand verbreed en is er
de mogelijkheid dit te combineren met
laanbeplanting.

Westelijke onderdoorgang
• In deze variant is het verkeerskundig ook
niet mogelijk de rotonde te verplaatsen;
de nauwe situatie op de kop van de
Stationslaan blijft bestaan.
• Deze variant is ook voorzien van een breed
trottoir.
Onderdoorgang supermarktlocatie
• De aansluiting van de Stationslaan in deze
variant is optimaal; door de verkeerskundige
oplossing wordt doorgaand verkeer uit het
stationsgebied gehaald en kan het profiel
van de Nijverheidstraat ter hoogte van de
Centrumwand worden herleid naar een
dorpse schaal. De kop van de Stationslaan
is ruim.
• Een breed trottoir met bomen kan ook in
deze variant verwerkt worden.

Mogelijke evolutie van de Centrumwand naar een dorps karakter
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De huidige stationsovergang

5
VOORKEURSVARIANT
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De Veluwe in Nunspeet

Faseerbaarheid / Structurele oplossing

200 Eiken plan

Bundelen van het langzaam verkeer

Poort naar de Veluwe

Verplaatsen rotonde

56

Functies in het stationsgebied

Alternatief profiel

5
5.1 Principes vanuit het atelier
Vanuit het werkatelier is niet één duidelijke
voorkeursvariant naar voren gekomen. Dit
heeft te maken met de complexiteit van
de afweging tussen de varianten en de
uiteenlopende belangen van de verschillende
deelnemers. De werkateliers hebben 3
modellen opgeleverd:
een gelijkvloerse
overgang, een gecombineerde onderdoorgang
westelijk van de huidige overgang (de LVOvariant) en het `supermarktmodel` met 2
separate onderdoorgangen. Verder is er ook
een aantal, breed gedragen, ontwerpprincipes
geresulteerd uit de ateliers die als advies aan
het gemeentebestuur worden meegegeven (zie

Vertalen principes in schetsen

afbeeldingen p56).

•
•
•
•

De Veluwe in Nunspeet; d.w.z het stationsgebied
de sfeer van de Veluwe te laten uitademen.
200 Eiken plan, gaat om het herstel van de
historische dreefstructuren, zo typerend voor
Nunspeet.
Poort naar de Veluwe, streven naar een goede
directe verbinding tussen het centrum en de
Veluwe.
Faseerbaarheid / structurele oplossing, een

•

•

•

duurzame oplossing verdient de voorkeur zodat
binnen 10 jaar niet weer dezelfde discussie
gevoerd moet worden.
Bundelen van het langzaam verkeer, verplaats
fiets- en voetpaden naar de dorpskant, dit
resulteert in minder oversteekbewegingen en
dus een betere doorstroom van het verkeer.
Verplaatsen rotonde, hierdoor komt er meer
ruimte vrij op de kop van de Stationslaan en
wordt het probleem ter hoogte van de kop van
de Nijverheidsstraat opgelost.
Functies in het stationsgebied, geen behoefte

•

aan nieuwe functies in het gebied, zoals horeca
of detailhandel. Mogelijk een enkele woning
Alternatief
profiel,
begroeide
hellingen
toepassen om de constructie minder `hard` te
maken.

5.2 Advies West 8
De werkateliers en gesprekken met LVO
hebben ons, West 8, als adviseur een duidelijk
beeld gegeven van de kwaliteiten en kansen
van de verschillende varianten. Vanuit onze
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Onderdoorgang supermarktlocatie als advies door West 8

58

ervaring en expertise zien wij één variant die
duidelijk voordelen biedt ten opzichte van de
anderen. De gelijkvloerse oplossing is zeer
interessant als ‘goedkoop’ en dorps alternatief
voor een onderdoorgang. In het werkatelier
is het model geoptimaliseerd tot een goede
oplossing voor de problematiek. Deze variant
blijft echter kwetsbaar als het gaat om de
robuustheid van de oplossing. Het blijft een
kwetsbare schakel in het verkeerssysteem
en LVO/Prorail beschouwt deze oplossing
niet als effectief en toekomstbestendig. De
doorstroming van het verkeer (dichtligtijden)
kan verder belemmerd worden wanneer de
frequentie van de treinen op het traject in de
toekomst mogelijk omhoog gaat.

Vogelperspectief van de onderdoorgang bij de supermarktlocatie

Herbouw van het oude stationsgebouw

Het stationsplein ademt de sfeer van de Veluwe

De twee onderdoorgang varianten (Oost en
West) hebben, ondanks de zachte, groene
inpassing een zeer grote impact op het
stationsgebied. Een onderdoorgang is een
groot bouwkundig werk in de entree van
Nunspeet waar het dorp en de verbinding
met de Veluwe vragen om een subtiele en
sensitieve benadering die het karakter van
het dorp versterkt en de Veluwe binnenlaat.
Het stationsgebied blijft de hoofdentree
van het dorp, ook voor vrachtverkeer. De
onderdoorgang ter hoogte van de supermarkten
biedt Nunspeet de meeste kansen voor de
toekomst. Het scheiden van verkeerstromen
geeft Nunspeet de mogelijkheid om een
stationsgebied te maken met een dorps
karakter, met veel verblijfskwaliteit, goed en
comfortabel verbonden met de Veluwe en met
het accent op voetgangers, fietsers en lokaal,
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Panden

Supermarkt locatie

oude stationsgebouw als oplossing voor fietsparkeren

onderdoorgang langzaam verkeer

Alternatief voor onderdoorgang supermarktlocatie

Panden

Supermarkt locatie

De Veluwe in Nunspeet, onderdoorgang supermarktlocatie
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Alternatief voor onderdoorgang supermarktlocatie

Brede stoep langsheen de centrumwand

dorps verkeer. De gelijkvloerse toegang tot de
perons verdwijnt en het station is nu vanuit het
Transferium direct toegankelijk. De rotonde
verdwijnt uit de kop Stationslaan waardoor er
weer een royale en gastvrije toegang tot het
dorp ontstaat. De grootste verkeersstroom,
over de Elspeterweg, wordt afgebogen naar
de Industrieweg. Vrachtverkeer vervolgt
zijn route over de Industrieweg en komt niet
meer in het dorp of op het stationsplein. Deze
nieuwe toegang tot het dorp vraagt, ondanks

Als optie kunnen nieuwe panden zorgen voor een dorps-karakter

Een dorps karakter met een autoluw stationsgebied

dat deze ingepast kan worden in de huidige
situatie, wel om een nieuwe dorpsentree.
De recente dynamiek rondom Jumbo en
Emté biedt Nunspeet de kans om dit gebied
samen met de betrokken marktpartijen tot een
nieuwe, aantrekkelijke dorpsentree vorm te
geven. De drie schetsen voor de Jumbo/Emte
locatie laten zien dat er veel mogelijk is in het
gebied en dat voor de positie van de rotonde
op de Industieweg meerdere opties zijn. Met
kleinschalige bebouwing in het verlengde van

de Stationslaan (Stroopstoklocatie) kunnen
de sfeer en het karakter van het dorp op het
stationsplein voelbaar worden gemaakt. Geen
grote supermarktdozen aan het stationsplein,
maar een serie karakteristieke villa’s met
bedrijven of woningen. Voor de Nijverheidsweg
geldt hetzelfde; wanneer tegenover de
zuidwand van het centrum kleinschalige
bebouwing met centrumfuncties ontwikkeld
kan worden, dan kan ook de Nijverheidsweg
hier uitgroeien tot een gezellige dorpsstraat.
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Voormalige `Rijwielstalling` aan het station van Nunspeet

Fietsenpakhuis te Zaandam

Het voormalige station van Nunspeet

Intermezzo
_Fietsparkeren

Fietsparking, het Fietsenpakhuis
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De problematiek van het fietsparkeren
werd meermaals tijdens de werkateliers
aangesneden. Na een uitgebreide studie
hebben we geconcludeerd dat ondergronds
aanpakken niet het meest gewenste antwoord
is als oplossing voor deze problematiek. De

herintroductie van het oude stationsgebouw
uitgebreid met een soortgelijke oplossing
zoals het hierboven afgebeelde fietsenpakhuis
lijkt ons een goedkopere, sociaal veiligere en
meer dorpse oplossing voor het fietsparkeren.
Deze vorm is ook geschikt om te combineren
met extra functies. Denk bijvoorbeeld aan
OV-fietsen, electrische oplaadpunten, en
fietsherstellingen. Allemaal functies waar ook
lokale ondernemers in geïnteresseerd kunnen
zijn.

Zicht op de hellingbaan vanaf de straat

van het oude stationsgebouw in de bocht van
de hellingbaan zorgt voor sociale controle, een
`coffee-corner` met beheerder draagt bij aan
de sociale controle en zou tevens een mooie
functie zijn binnen het gebouw. Verder zorgt
een flauw talud aan de dorpskant voor een
goede zichtbaarheid vanaf de straat op de
hellingbaan naar de onderdoorgang.

Het stationsgebouw in de bocht van de hellingbaan

Intermezzo
_Sociale veiligheid
De fietstunnel die in meerdere varianten wordt
voorgesteld heeft naast de vele voordelen
die reeds eerder in dit document werden
beschreven ook een aandachtspunt, namelijk
de sociale veiligheid. Het is natuurlijk belangrijk
te beseffen dat absolute sociale veiligheid een

soort van utopie is; het is een vrij emotioneel
beladen begrip waaraan tal van subjectieve
aspecten kleven.
De hellingbaan van de voorgestelde
onderdoorgang heeft door de inpassing in de
stationsomgeving een bocht, wat het geheel
minder overzichtelijk maakt. Om het comfort,
gebruik en de veiligheid van de onderdoorgang
te verhogen zijn er in het voorstel een aantal
elementen meegenomen. De herintroductie

Andere belangrijke aspecten die als het
ware het visitekaartje van de onderdoorgang
vormen zijn het karakter, de maatvoering, de
vormgeving en de uitvoering; het moet een
uitnodigend geheel zijn.
De voorgestelde onderdoorgang is breder dan
de standaardafmetingen, hierdoor onstaat een
ruimere en lichtere onderdoorgang vrij van
nissen, hoeken en andere obstakels die het
zicht kunnen belemmeren. Dit in combinatie
met een goede verlichting, vormgeving, lichte
kleurstelling en goed onderhoud zorgen voor
de uitstraling van een sociaal veilig gevoel.
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Huidige verkeerssituatie

6
VERVOLGPROCES
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6
6.1 Vervolgproces
Het
project
‘Onderzoek
Verbetering
Stationsomgeving’ vormt een onderdeel om
te komen tot het uiteindelijke resultaat: de
oplevering van een stationsomgeving die
aantrekkelijk, uitnodigend, verkeersveilig en
goed bereikbaar is. De afgelopen maanden
stond in het teken van de werkateliers. De
komende maanden buigt het gemeentebestuur
zich over het eindadvies van West 8.

Daarnaast organiseert de gemeente nog
inspraak voor de bevolking in de vorm van een
‘grote bijeenkomst’.

Vanwege de omvang en complexiteit van
het geheel zullen de werkzaamheden
waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

Na besluitvorming door het college (juni
2018) en de raad (september 2018) zal de
gekozenvariant verder worden uitgewerkt en,
na besluitvorming over de definitieve inrichting,
de realisatie worden voorbereid.

Het vervolgproces tot besluitvorming in de
raad van september wordt weergegeven in het
volgende figuur.

VERVOLGPROCES ONDERZOEK STATIONSOMGEVING APRIL

JAN

- APRIL

ATELIERS

- SEPTEMBER 2018

APRIL

MEI

MEI

JUNI

SEPT

ADVIES WEST 8

ADVIES WEST 8

INDIENEN

RAADSBESLUIT

VOORLEGGEN AAN

REACTIES OP

COLLEGEBESLUIT
ADVIES WEST 8

SAMENLEVING

ADVIES WEST 8

EN REACTIES

VOORKEURSVARIANT

Stationsgebied Nunspeet vervolgproces
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NAWOORD
West 8 en alle deelnemers van het onderzoek stationsverbetering zijn zich bewust van de kwaliteiten van
het stationsgebied. Tevens beseft iedereen het belang van tact, bedachtzaamheid, respect en waardigheid
in de manier waarop het stationsgebied een transitie zal moeten doormaken om de overschaduwende
verkeersproblematiek op te lossen. De intrisieke kwaliteiten van het gebied dienen te worden versterkt,
gesublimeert en verrijkt.
West 8 wil graag de deelnemers van het onderzoek alsook het gemeentebestuur danken voor hun constructieve
betrokkenheid, hun kritische blik, het delen van hun expertise en het aanleveren van informatie die aan dit
onderzoek heeft bijgedragen.
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Huidige verkeerssituatie

7
BIJLAGEN
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_Werkatelier 19 januari 2018

SAMENVATTING WERKATELIER 02
Datum: 19 januari 2018
Tijd: 09:00u‐12:30u
Locatie: Veluvine, Nunspeet

Samenvatting van de deelsessies:
Opmerkingen tijdens de presentatie:







Neem `Zorgplein De Enk` mee in de visie, er zijn veel verkeersbewegingen gerelateerd aan de
site.
Neem nieuwe ontwikkelingen `Huize Molijn` mee in de visie.
Wat met de schoolgaande jeugd? Is de fietstunnel een omweg?
De entree op het industrieterrein, is dat hoe we Nunspeet willen binnenkomen?
Is momenteel de visie van de automobilist niet te dominant en moeten niet meer aandacht
geven aan het langzaam verkeer?
De optie van de sporen te verlagen of het station te verplaatsen naar het oosten blijken uit
eerdere studie te duur.

Samenvatting van de deelsessies:
SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANT BAJONET NAAR INDUSTRIEWEG
Begeleiders: Martin en Sharon

‐
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rotonde stationslaan blijft knelpunt, verplaatsen richting stroopstok en industrieweg
eventueel direct aantakken?
Hoge investering (2x kruisen+schuin)
Beleving entree op industrieterrein is niet Veluws
Ingewikkelde situatie
Probleemverplaatsing
Langere route
Passagieronvriendelijk voor bus
90% van de recreanten komen met de auto
Openbaar vervoer moet omrijden
Concurentie voor ondernemers in het centrum?








Vrij stationsplein
Fiets en voetgangersverkeer appart
Scheiden van verkeer (fiets,voet en auto)
Groot centraal punt creëren
Kansen om functies te bundelden
Ondergrondse fietsenstalling

SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANT TUNNEL MET KNIP IN MOLIJNLAAN

SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANT TUNNEL INCLUSIEF MOLIJNLAAN

Begeleiders: Rob en Frederik

Begeleiders: Machiel en Annemarie

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bereikbaarheid
Combi tunnel (gemotoriseerd en langzaam verkeer)
Is de knip mogelijk en zijn er nog implicaties nodig zoals bij 40/60?
Geen verbinding naar Molijnlaan
Verleggen van het probleem?
Bereikbaarheid ondernemers (VVV, Jumbo,Emte)
Moeilijke bereikbaarheid naar ondernemers (Joris)
Combi‐tunnel
Busroutes herbekijken + opstapplaats
Wat met de Park & Ride?
Wat is de hoofdkleur van het transferium? Bepalen van het karakter


















Vrij stationsplein
Geen doorgaand verkeer door knip
Groot Stationsplein
Rustige omgeving
Stationsplein kan verlening van Veluwe worden
Vervangen combi tunnel door gescheiden tunnel
Station en Transferium = geheel
Talluds sociaal veilig + aangenaam
Transferium meer dan parkeren extra functie zoals Horeca?
Centrumwand 1 geheel met stationsplein
Stuifzanden door trekken tot in Nunspeet
Apparte tunnel voor fiets‐ en wandelverkeer met opgang naar station
Alternatieve as‐lijn voor tunnel onderzoeken
Shared Space, interessant principe indien gehandhaaft
Extra tunnel voor auto`s naar Molijnlaan?
Concentreren van ondernemers en garanderen van goede bereikbaarheid

‐
‐
‐
‐
‐

Te veel asfalt
Molijnlaan nog steeds langs het spoor
Talluds slokken veel ruimte op
Beleving benadeeld door auto`s op Molijnlaan
Tunnel aansluiting op rotonde








Molijnlaan blijft aangesloten
Goede bereikbaarheid met de auto
Alternatief trace voor tunnel?
Industriegebied gebruiken voor tunnel
Stationsplein vrijspelen
Maak een allee van de stationslaan met enkel bestemmingsverkeer aangesloten op
stationsplein
Molijnlaan verkeersbeperkingen en minder belasten
Molijnlaan aansluiten op de Industrieweg
Molijnlaan verhogen ter hoogte van de spoorbaan ten behoeve van oversteek
(Duur,esthetisch?)
Loopbrug vanaf het station
Tunnel naar het westen (onder Joris en supermarkt) Molijnlaan naar het noorden = meer
orientatieruimte
Langzaam verkeer over spoorweg
Golvend Veluwe landschap met grove den doortrekken
Stationsplein vrij voor voetgangers, bus en hulpdiensten
Fietsers en voetgangers langs 1 kant
Tunnel onder Molijnlaan voor fietsers en voetgangers
Fiets en voetgangers langs het spoor vannuit het centrum en het industriegebied (nadeel=
omfietsen ‐> afhankelijk van het aantal fietsbewegingen)
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_Werkatelier 02 februari 2018

SAMENVATTING WERKATELIER 03
SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANTEN ONDERDOORGANG RICHTING INDUSTRIETERREIN

Datum: 02 Februari 2018
Tijd: 09:00u-12:30u
Locatie: Veluvine, Nunspeet

Begeleiders: Martin en Charlotte

Samenvatting van de deelsessies:

OPGANG TUSSEN SUPERMARKTEN

SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANT GELIJKVLOERS MET KNIP IN MOLIJNLAAN
Begeleiders: Machiel en Sharon
40/60 VARIANT

-

-

Rotonde stationslaan blijft knelpunt, verplaatsen richting stroopstok en industrieweg
eventueel direct aantakken?
Is het haalbaar in verband met de discussie met Prorail? Geen of zeer beperkte Rijksbijdrage
vanuit het landelijke programma LVO
Niet toekomstbestendig
Effect op de rest van het dorp is mogelijk nadelig door de knip in de Molijnlaan (druk op
centrum) en het behoud van de lange wachtrijen
onveilig voor de rest van het dorp. Knip Molijnlaan veroorzaakt in een groter gebied
sluipverkeer in woonstraten. Het lijkt financieel de meest aantrekkelijke variant maar vergt
elders, buiten het projectgebied investeringen. Waaronder waarschijnlijk de reconstructie
van de A28-aansluiting Nunspeet-Oost/Epe, zodat deze veilig meer verkeer kan verwerken.
Koffiecorner voor de reiziger verder verwijderd
scoort slecht op de kernwaarden veiligheid en doorstroming
Blijft een onbevredigende oplossing, wat lossen we hiermee nu precies op?

rotonde stationslaan verplaatsen, groter en groener maken heeft potentie?
veilig voor alle deelnemers maar rotonde moet verplaatst worden
Positief groener dorpser overzichtelijker
Kansen om te optimaliseren
Fietsers zijn meer welkom dan de auto -> groener maken
Fincancieel haalbaar
Variant kan wat beter worden door verplaatsing rotonde naar het westen (op percelen
Stroopstok en Emté).
 Met de langzaam verkeerstunnel en een rustiger en een heringericht mooier stationsplein
worden de kernwaarden gastvrije ontvangst en verbinding met dorp en Veluwe wel beter
t.o.v. de huidige situatie.
 De uitbater van de vlaaienzaak (Frojo) wilde zijn winkel graag in de tunnelwand van de
langzaam verkeerstunnel, vlak bij de opgang naar het perron.
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-

Kruispunt Nijverheidsweg en Industrielaan blijft problematisch, dient opgelost te worden
Extra fiets en wandelroute langs rotonde aanleggen
Zichtbaarheid transferium door bomen
Parkeerplaatsen supermarkten zwaar onder druk
Indirecte bereikbaarheid supermarkten
Aankomst op een industrieterrein met de auto
Kiss en ride ontbreekt nog in dit model
Woning + Joris aankopen
Verplaatsen van verkeersprobleem? Het verkeer komt op een andere plek bij elkaar

 Vrachtwagenverkeer kan eenvoudig de Industrieweg op en moeten niet meer door het hele
stationsgebied
 Veel ander verkeer wordt uit het stationsgebied gehaald
 Groene beleving
 Verkeer gescheiden door apparte fietstunnel, zeer positief en fietsers moeten niet om
 Busroutes zijn oplosbaar
 Beleving dorp naar stationsgebied halen
 Nieuwbouwlocaties in Nunspeetse sfeer dwz beperkte bouwhoogte, dorps karakter,...
OPGANG INDUSTRIELAAN

-

Zichtbaarheid transferium
Hoge kosten
Natura 2000
Aankomst in industriegebied
Onduidelijke en indirecte circulatie naar het centrum








Verkeer uit stationsgebied
Gescheiden verkeer door twee onderdoorgangen
Veilige onderdoorgang
Busroutes zijn oplosbaar
Beleving tussengebied als verlenging van de Veluwe naar het centrum toe
Groene beleving

SAMENVATTING OPMERKINGEN VARIANTEN ONDERDOORGANG OOST EN WEST VAN BESTAANDE
OVERGANG
Begeleiders: Rob en Frederik
OOSTELIJK VAN HUIDIGE OVERWEG

-

Kruispunt Nijverheidsweg en Industrieweg blijft problematisch, dient opgelost te worden
Er moet een vlak stuk zijn tussen de hellingsbaan en rotonde
Fietscirculatie is onoverzichtelijk, meer aandacht voor langzaam verkeer is van belang:
fietsers en voetgangers
Ruimte ter hoogte van `t Eiland te nauw
Parkeren is een aandachtspunt
Aansluiting Molijnlaan hoeft geen fietspad, resulteerd in onveilige circulatie, beter om de
fietser over het stationsplein te laten gaan
Waar kan men tijdelijk parkeren?
Entree naar de Veluwe vanaf het station en Nunspeet kan beter
Noodzakelijk een goede oplossing voor fietsparkeren te realiseren
Is er genoeg plaats om veilig op het maaiveld te komen en aan te sluiten op de rotonde?
De automobilist komt aan op een plek waar hij eigenlijk niet zou moeten zijn
Geen aparte tunnel voor langzaam verkeer is een groot gemis in deze variant
Dorpskarakter kan mogelijk verdwijnen door de ingreep
Grote druk op rotonde gaat dit lukken?
Rotonde verschuiven om minder nauwe doorgang ter hoogte van het Eiland te krijgen

 Opgang naar de sporen is heel positief
 Supermarkten worden `ingepakt`
 Misschien kan er een combinatie gezocht worden om de parkeerterreinen van de
supermarkten samen te voegen en te vergroenen?
 Goede fietsonderdoorgang en verbinding Noord-Zuid
 Groen beeld
 Tunnelconstructie hoeft niet Nunspeet-vreemd te zijn
 Scoort goed op het verwelkomen in Nunspeet
 Mogelijkheid voor parkje door het aantakken van de Molijnlaan
 Toegankelijkheid VVV kantoor
 Betere sociale veiligheid door combi tunnel
 Bushalte Elspeet kan bij het transferium
WESTELIJK VAN HUIDIGE OVERWEG

-

Verbinding naar de Veluwe vanaf het station is heel lastig
Geen nieuwe perronopgang (gelijkvloers) mogelijk: actueel beleid van ProRail: geen nieuwe
gelijkvloerse overgangen realiseren.
Voetgangersoversteekplaatsen zijn ingewikkeld
Verplaatsing van Joris in dit model onvermijdelijk
Doorstroom moet worden gesimuleerd om te kijken of het werkt en of de rotonde genoeg
capaciteit heeft

-

Fietscirculatie kan beter
De rotonde aan de Elspeterweg bevordert de doorstroom niet door de rare aansluiting
Is er genoeg plek om Joris te verplaatsen?
Financiele haalbaarheid is kwestie en vraag: geldt voor alle modellen
Andere aantakking Molijnlaan eventueel mogelijk (vierkante rotonde) op het stationsplein,
dit gaat wel ten koste van kwalitatieve ruimte
Mindervalide toegang 1/25 dit is aandachtspunt









Plat vlak na de hellingbaan
Verkeersveilig
Goede doorstroming
Fietsenparking kan worden geïntegreerd in de talluds
VVV naast het stationsplein
Vergroenen van de supermarktenparking
Veel kwalitatieve ruimte
WESTELIJK VAN HUIDIGE OVERWEG MET RUIME GROENE ROTONDE

-

Financieel haalbaar? Met name door verplaatsen van de Emté
Te veel ruimte voor verkeer ondanks het groene karakter ervan
Mogelijk te druk wat te veel verkeer zal aantrekken: geldt eigenlijk voor alle
tunneloplossingen: trekt dat meer verkeer aan?
Is een dubbele rotonde nodig?

 Groen beeld en mooie oplossing die niet verkeerskundig gaat aanvoelen
 Eventueel een fietsverbinding over de tunnelbak naar de industrielaan als snelle veilige
verbinding voor fietsers en wandelaars
 Misschien kan deze rotonde ook in andere varianten worden ingepast?
 Creeërt veel ruimte voor centrumwand en Stationslaan
 Ontwart de verkeersstructuur
 Vanaf het station loop je niet direct op de Molijnlaan
SAMENVATTING/OPMERKINGEN KLANKBORDGROEP
( Een greep uit de verschillende invalshoeken van de Klankbordgroep: Hulpverlening verkeerscoordinatie, Zalencentrum
Pineta, Stichting STA, Vennendal Landgoed, Actiegroep toegankelijk, Politie Verkeerskundige, Fietsersbond, Zorgplein de
Enk, ... )

 Doe het in een keer goed in plaats van ‘halve maatregelen’ nemen;
 Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij de supermarkten?
 Houdt rekening met route van hulpverleners: rijcurve en bochten (actie: sessie inplannen
veiligheidsregio); een rotonde is snel een aantal minuten verlies in noodsituaties
 Houdt rekening met route van de bus;
 Houdt rekening met toegankelijkheid van mensen met een beperking; zie ook visie VN
verdrag.
 Een wens van de klankbordgroep is om op voorhand geïnformeerd te worden (indien
mogelijk) zodat ze meer voorbereid naar het infomoment kunnen komen.
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_Werkatelier 16 februari 2018

SAMENVATTING WERKATELIER 04
Datum: 16 Februari 2018
Tijd: 09:00u-12:30u
Locatie: Veluvine, Nunspeet

Samenvatting van de deelsessies:
SAMENVATTING OPMERKINGEN
Nunspeet aan de Veluwe of de Veluwe naar Nunspeet
-

-

-

-

-

-
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Een groen eiland is belangrijk voor de sfeer van de Veluwe naar Nunspeet te brengen
Stationsgebied zou een parkkarakter moeten hebben
Het groene; Ja!
Eerst verkeerskundig de problemen oplossen en nadien vergroenen
Dreven verbinden, eiken, linden -> historische schakels herstellen, die dragen bij tot de
groenstructuur en het karakter (1e groenstructuur)
Dennen van de Veluwe (2de groenstructuur)
Orientatie is een aandachtspunt in het groene gebied, alsook de zichtbaarheid
Bestaande horeca verder dienen, niet perse nieuwe functies
Tunnel goed inpassen is belangrijk, dat maakt het civieltechnische element minder
Nunspeetvreemd
Groene (vegetatieve) wand in plaats van grijze tunnelwand
Stichting uit de kunst in groene lob? Aangezien het anders geen functie heeft
Kijkgroen vs gebruiksgroen
Geen functie voor groen gebied welk programma kunnen we hieraan koppelen
Het is de entree, moet imago van Nunspeet uitstralen
Beelden zijn te optimistisch, in realiteit zal het minder groen zijn, teken alle functies van het
station zoals bushaltes, kiss & ride,...
Bewoners en bezoekers moeten bediend worden
Wat gebeurd er als de langzaamverkeertunnel meer naar het midden van het transferium
wordt geplaatst?
Hoe is de verhouding toeristen met treinverkeer?
Sommige varianten hebben het kappen van monumentale bomen tot gevolg
Wat bepaald het beeld? Het station, de facade van de tunnel?
Materialisatie van de tunnel is heel belangrijk en bepaald de aanblik
Sociale veiligheid bij fiets en voetgangerstunnel is groot aandachtspunt
Functies bij het station zijn `s avonds en `s nachts niet meer actief
In het geval van een tunnel is groen de beste optie om het te maskeren
Niet enkel bomen, struiken horen er ook bij
Verschillende soorten groenvormen combineren
Gezelligheid is heel belangrijk
Ze hebben een kabouterbos en een zandbos, dit kan misschien een bospark worden
Het is nu een doorstroomruimte en dat moet misschien ook wel zo blijven, we moeten het
zwaartepunt van Nunspeet niet naar het stationsgebied willen verleggen
De tunnel heeft een enorme impact op het dorp, het zal een ander karakter aan het gebied
geven zeker als de tunnel door het stationsgebied gaat

-

-

Als je uit de tunnel komt dan heb je een helling met bomen, als bestuurder ben je dan nog
lager dan de bomen en kijk je naar boven, dat is erg overweldigend
Dorpse karakter is aangetast door een tunnel
Het groen moet een kwalitatieve rol hebben binnen het stationsgebied
Parkeren moet worden opgelost
Stationsgebouwtje herintroduceren zou een mooie meerwaarde zijn voor het stationsgebied
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_Werkatelier 16 maart 2018
SAMENVATTING WERKATELIER 16 MAART
Datum: 16 Maart 2018
Tijd: 09:00u-12:30u
Locatie: Veluvine, Nunspeet

Algemene opmerkingen:
-

Sociale veiligheid kunnen we nog opnemen in het lijstje met kernwaarden
in tekeningen reëel beelden schetsen over hoeveelheid bomen en groen
bovengrondse oplossing voor fietsparkeren intekenen

Samenvatting van de deelsessies:

-

Nieuwe rotonde nijverheidsweg vergt onderzoek (eigendom en capaciteit);
Fietsers rijden om;
Langzaam en snelverkeer nog niet ontvlecht;
Linksaffer molijnlaan;
Verbeterpunt kan zijn doortrekken tunnel tot voorbij FA Molijnlaan;
Goedkope oplossing i.r.t. problemen;
Herontwikkelen percelen is mogelijk;
Op lange termijn geen oplossing;
We zien minder mogelijkheden voor nieuwe detailhandel, wel meer voor horeca;
Centrumwand niet bijzonder;
Geen grote ruimtelijke gevolgen;
Langzaamverkeer tunnel aantrekkelijk voor veluwe en vice versa;
Gelet op veiligheid spoorwegovergang (LVO) niet toekomstvast;
Schuif tunnel meer naar elspeterweg met hellingbaan andersom naar P&R

 Rotonde naar Nijverheidsstraat verplaatsen lijkt een goede oplossing voor het probleem
 Doorstroming lijkt goed
 Dorpssfeer maximaal in dit model

SAMENVATTING OPMERKINGEN GELIJKVLOERSE VARIANT
-

-

Fietsoversteek aan de Molijnlaanlaan lijkt niet opgelost en er is vermoeden dat dit onveilige
situaties kan opleveren.
Panden als voortzetting van de stationslaan zouden ook bomen kunnen worden om het
gebied extra te vergroenen.
Toegankelijkheid van de panden is beter langs de supermarktzijde, dit omwille van de
doorstroom en veiligheid.
Wat is de financiele bijdrage van Prorail in deze variant?
Bestaande bomen zouden moeten worden geïnventariseerd, om op de volgende vragen te
kunnen antwoorden, wat is de tol voor de bomen? Hoeveel moeten er verdwijnen? Wat is
een reëel beeld voor de beplanting, gaat het echt zo groen worden?
Maak ook een bovengrondse oplossing voor fietsparkeren in het geval de ondergrondse te
duur zou uitkomen. (verzonken? In de talud?)
Geen duurzame oplossing
Locatie van het fietstunneltje op de goede plek of meer richting de huidige overweg.
Ontsluiting nieuwe percelen op Elspeterweg lijkt ongewenst;
Groen nog niet optimaal;
Veel paden en versnippering groen;
Aandachtspunt onveiligheid tunneltje;
Aandachtspunt verlichting op transferium ivm natuur/groen;
Kiss&ride meer naar station;
Tunneltje relatief duur;
Geen structurele oplossing;
Fietsoversteek molijnlaan geeft terugslag op spoor;
Zebrapaden in potentie onveilig;
Kan t-kruising stationslaan? --> onderzoeken;
Nieuwe rotonde nijverheidsweg vergt onderzoek (eigendom en capaciteit);
Fietsers rijden om;
Langzaam en snelverkeer nog niet ontvlecht;
Linksaffer molijnlaan;
Verbeterpunt kan zijn doortrekken tunnel tot voorbij FA Molijnlaan;
Goedkope oplossing i.r.t. problemen;
Herontwikkelen percelen is mogelijk;
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SAMENVATTING OPMERKINGEN TUNNEL SUPERMARKT VARIANT
-

Synergie tussen supermarkten ontbreekt in dit model, de lijn tussen de supermarkten wordt
nog harder, van hek naar eeuwige barriere?
De entree blijft problematisch, je komt aan op een industrieterrein met de auto
Het stationshuisje is niet goed bereikbaar, toelevering is niet mogelijk, parking personeel, ...
Het blijft erg nadelig voor Cafe Restaurant Joris en Zalencentrum Pinetum
Maak ook een bovengrondse oplossing voor fietsparkeren in het geval de ondergrondse te
duur zou uitkomen. (verzonken? In de talud?)
Kan de entree aan de supermarkten niet nog worden vergroend om een ander beeld te
krijgen bij aankomst in Nunspeet?
Werkt de bereikbaarheid van de supermarkten? Meerdere toeleveringen per dag dus dit is
belangrijk.
Sociale veiligheid blijft in alle modellen een aandachtspunt
Kosten voor Joris en stroopstok, maar zit terugverdien model in;
Ingang gieterij en welkoop lijkt lastig;
Veel grijs, weinig groen;
Fietstunnel zelfde als variant 1;
Fietsers moeten via transferium naar centrum/veluwe;
Koppeling/toegang centrum verplaatst;
Relatief veel kosten;
Veel omrijdbewegingen verkeer
Kruising nijverheidsweg niet opgelost;
Hoe van nijverheidsweg naar molijnlaan?
Kiss en ride niet logisch;
Verkeerskundig geen voordelen;
Geen mooie opolossing;
Looping;
Weinig toevoeging kwaliteit gebied;
Binnenkomst niet aantrekkelijk;
Duurste variant;

 Entree voor fietsers en voetgangers is erg knap, het is een optimale dorpsbeleving, ook voor
treinreizigers
 Erg veel druk wordt weggenomen op het stationsplein, wat een rustige ruimte opleverd
 De verbinding tussen het transferium en het stationsgebied is heel goed en maakt 1 geheel
 oriëntatie en herkenbaarheid zijn heel goed in dit scenario, het station blijft heel duidelijk
herkenbaar en helpt de oriëntatie

SAMENVATTING OPMERKINGEN TUNNEL OOSTELIJKE VARIANT
-

Bussen door de Enkweg is gevaarlijk is er geen ander alternatief?
Een fiets en voetgangersconnectie tussen het transferium en Joris in de vorm van een
fietsbrug is noodzakelijk?
Grote rotonde opschuiven naar de centrumwand en die opniew ontwikkelen zodat de Emte
kan blijven
Kan de groen rotonde ook kleinder?
De rotonde splitst het dorp op in twee delen, versnippering van het stationsgebied
De oversteekbaarheid in dit model is een probleem
Maak ook een bovengrondse oplossing voor fietsparkeren in het geval de ondergrondse te
duur zou uitkomen. (verzonken? In de talud?)
De herkenbaarheid van het station is een probleem wat het orienteren in het gebied moeilijk
maakt.
Doorstroom moet worden bekeken door verkeersexperten
We zien een terugverdienmodel;
Nijverheidsweg veilig opgelost;
Stuk groener;
Gebruiksgroen matig maar niet negatief;
Goede ontvlechting langzaam en snel verkeer;
Geen echt stationsplein meer;
Dekje is wat duurder;
Rommelig groen/grijs;
Teveel asfaltbanen;
Molijnlaan takt raar aan;
Hoe komen fietsers op station?
Hoe steken fietsers over? Onduidelijk;
Een groot verkeersknooppunt;
Weinig flexibel;
Groot en veel wegen;
Uitgeefbaar kan geen woningen worden;
Ene groot verkeersgebied;
Geen langzaamverkeertunnel;
Aantrekkelijke toegang tot station;
Onhandig aansluiting naar perron

 De rotonde geeft een dorps karakter aan de stationsomgeving en verzacht de impact van de
tunnel
 De bijdrage van ProRail voor deze variant kan interessant zijn.
 Combinatie perronopgang is erg interessant
SAMENVATTING OPMERKINGEN TUNNEL WESTELIJKE VARIANT
-

Verkeerstechnisch is deze variant nog een probleem, twijfels bij de doorstroming.
Rotonde verplaatsen naar de nijverheidsweg als oplossing?
Fietsverbinding is prettig, logisch en direct
Minder versnippering, het gebied blijft meer eenheid behouden
Afstand naar het station is groot, en niet meer praktisch
Fietscirculatie is een probleem in dit model.
Kosten voor verplaatsen Joris, Pineta en Stroopstok;
Geen terugverdienmogelijkheden (uitgeefbaar terrein);
Door nieuwe Joris ontstaat meer leven op transferium;
Positief is dat je groen nunspeet binnen komt;
Bosje naast spoorhuisje gaat verloren (mooie beuken);
Aanbeveling meer groen op terrein suppermarkten projecteren;
Aanbeveling 1 toegang tot supermarkten creeren;
Kans op LVO bijdrage is positief;
Kiss en ride is goed;
Positief voor fietsers FA Molijnlaan;
Kan de extra tak op rotonde? --> uitzoeken;
Hoe om te gaan met fietsverkeer stationslaan?
We missen de rotonde in de nijverheidsweg/industrieweg;
Positief is dat de barriere van het spoor weg is;
Ontstaan er wachtrijen voor de rotonde? En waar? --> uitzoeken;
Aantakking elspeterweg op rotonde bij pineta lijkt raar;
Route naar centrum is logisch en herkenbaar;
Verkeer goed opgelost;
De kans voor het creeren aantrekkelijk gebied lijkt gemist. Teveel verkeer domineert;
Verkeer naar industrieweg blijft complex;
Mogelijk wachtrijen in tunnel;
Pad naar perron wel sociaal veilig maar niet verkeerstechnisch;

 De rotonde geeft een dorps karakter aan de stationsomgeving en verzacht de impact van de
tunnel
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