
Project Folding Boxboard Eerbeek (FBE) 

Doelstelling: 
• Reparatie van het bestemmingsplan voor het terrein Folding Boxboard Eerbeek B.V. 
(FBE).

• De bestaande vergunde productiecapaciteit vastleggen in de bestemming
• Mogelijk maken van noodzakelijke veranderingen in het productieproces
• Betere balans bedrijfsactiviteiten/inrichting en de omgeving

Resultaat:
• Behoud van Folding Boxboard Eerbeek B.V. aan de Coldenhovenseweg
• Ruimte en vergunning voor plaatsen van nieuwe pulpmachine
• Betere inpassing en minder overlast naar de omgeving (oa geluidsmuur en 
groenzone Coldenhovenseweg)  



Alternatief bedrijfsinrichting 1

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

- Industriegeluid: onderscheidend is met name het geluid door 
de transportbanden die (deels) op grote hoogte over het terrein van 
FBE lopen. Er zijn weinig mogelijkheden om dit geluid te verminderen. 
Bij inrichtingsalternatief 1 neemt door de transportbanden het aantal 
gehinderden ten opzichte van de referentiesituatie toe. 

- Archeologie: op het gehele terrein van FBE zijn hoge en 
middelhoge verwachtingswaarden aanwezig. Vóór gebouwd kan worden 
is uitgebreider archeologisch onderzoek nodig. In inrichtingsalternatief 
1 is de kans dat archeologische waarden worden aangetast kleiner dan in 
inrichtingsalternatief 2.  

Visuele beleving: de groene geluidreducerende wand langs de 
Poelkampstraat en een deel van de Volmolenweg heeft een positief 
effect. Inrichtingsalternatief 2 scoort beter dan inrichtingsalternatief 1. 
Dit komt omdat in inrichtingsalternatief 2 een langere geluidswand (ook 
deels langs de Kloosterstraat) én een extra wand langs het spoor aan de 
noordzijde is opgenomen.  

Impact doorgerekend alternatief 1:
 -Een toename van het aantal gehinderden door industrielawaai, met name ten westen van terrein van FBE 
De eerder vastgestelde hogere waarden (MTG) voldoen zonder extra maatregelen niet bij 92-100 woningen. 
De overschrijding van de MTG varieert van 1 tot 9 dB  en het industrielawaai bedraagt maximaal 63 dB. In 
inrichtingsalternatief 1 is het aantal woningen met een overschrijding groter dan in alternatief 2. Ook zijn de 
overschrijdingen in het algemeen groter;
 -Een afname van piekgeluiden;
 -Een beperkte toename van geur in de directe omgeving van FBE. Het totaal aantal gehinderden neemt wel af. 

Mogelijke mitigatie/optimalisatie
De minder goede geluidsituatie van inrichtingsalternatief 1 komt vooral door de transportbanden. In dit 
alternatief zijn deze transportbanden lang en liggen deze op grote hoogte. Het geluid van deze hoge en lange 
transportbanden is niet zo ver te verminderen dat wordt voldaan aan de normen.
De geluidsituatie is een zo grote verslechtering voor de omgeving dat inrichtingsalternatief 1 niet reëel is. 
Daarom hebben wij voor alternatief 1 niet gekeken naar andere mitigerende maatregelen. 

Alternatief 1 is niet reëel
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Omschrijving
Mogelijke mitigerende maatregelen 

Alternatief bedrijfsinrichting 2

Effect 
 - Elektrische heftrucks 

 - Egaliseren van het terrein 

 - Maatregelen geluidsbronnen,  
bijv. dempers of isolatie 
 
 

 - Optimaliseren van de wikkel (karton) 
 

 - Eerder uitvoeren van de plaatsing van de 
snijhal 

 - Verlengen, verhogen of aanleggen van een 
groene geluidsreducerende wand
• Aanleggen langs inrit (volmolenweg 8 & 

20)
• Aanleggen achter volmolenweg 2 t/m 8
• Verlengen noordzijde van terrein FBE
• Aanleggen langs het spoor
• Verhogen achter Volmolenweg 20-40 

 - Aanpassing inrichting van zuidelijk deel 
terrein van Folding Boxboard Eerbeek

0,1 - 0,5 dB(A) minder bij woningen 

Minder trillingen en geluid

Inzet bij KM3 hal, meerdere bronnen: 0,1 - 0,5 
dB(A) minder bij woningen per bron.

Vermindering van trillingen 

Vermindering van geluid en trillingen

Door de aanleg van groene geluidsreducerende 
wanden is er minder zicht op de gebouwen en 
bewegingen op het terrein van FBE. Tegelijkertijd 
neemt het aantal decibel af  in omliggende 
woningen en tuinen. De keuze voor groene wanden 
i.p.v. betonblokken zorgt voor een rustiger beeld, 
met een meerwaarde voor ecologie.

Door het verplaatsen van de parkeerplaats komen 
de rijrichtingen van vrachtverkeer dichter op de 
de groene geluidsreducerende wand te liggen. 
Daarnaast zorgt het voor een betere doorstroming 
en is er meer ruimte voor wachtend vrachtverkeer 
tijdens piekmomenten. Dit zorgt voor een reductie 
in woningen van 7-8 dB(A) langs de Volmolenweg 
en 2-3 dB(A) langs de Poelkampstraat. In 
achtertuinen kan deze reductie oplopen tot 16 dB(A)
Tevens levert dit ontwerp minder 
heftruckbewegingen op en kan er door vergroting 
van het magazijn meer binnen worden gereden. Dit 
levert een reductie oo van 0.1-0.5 dB(A)

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

- Industriegeluid: onderscheidend is met name het geluid van de 
transportband. De transportband ligt lager en overbrugt een kortere 
afstand in de openlucht dan in alternatief 1. Er zijn daardoor meer 
mogelijkheden om het geluid van de transportband te verminderen dan 
in alternatief 1.  

- Archeologie: op het gehele terrein van Folding Boxboard Eerbeek 
B.V. zijn hoge en middelhoge   verwachtingswaarden aanwezig. Vóór 
gebouwd kan worden is uitgebreider archeologisch onderzoek nodig. In 
inrichtingsalternatief 2 is de kans dat archeologische waarden worden 
aangetast groter dan in inrichtingsalternatief 1. 

- Visuele beleving: de groene geluidreducerende wanden 
langs de Poelkampstraat, een deel van de Kloosterstraat, een deel 
van de Volmolenweg en langs het spoor hebben een positief effect. 
Inrichtingsalternatief 2 scoort beter dan inrichtingsalternatief 1 omdat 
er inrichtingsalternatief 2 een langere geluidswand én een extra 
geluidswand komt.
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Mogelijke mitigerende maatregelen 
Omschrijving

Alternatief Route A

Effect

 -Vermindering geluid in woningen van 
3 tot 4 dB  
 
 
 
 
 

 -Verbetering visuele beleving
 -Grotere afstand tot historische villa’s
 -Verbetering beleefbaarheid van de 
Eerbeekse beek i.c.m. voetpad 
 
 
- Verbeteren visuele beleving 
 
 
 
 
 

 -Verbetering binnenklimaat woningen 
bij gesloten ramen. 
 -Geen verbetering in (achter)tuinen

 -Groene geluidreducerende 
wand langs deel van de 
nieuwe weg (geluid woningen 
Coldenhovenseweg en 
Stationsstraat) 
 
 

 -Verbeteren inpassing van de 
ontsluitingsroute op het terrein 
van FBE door herplant bomen 
 
 

 -Verbeteren inpassing 
personeelsparkeerplaats op 
terrein Folding Boxboard 
Eerbeek B.V.(ter hoogte van 
kantoor) door aanplant bomen 
en planten 

 -Maatregelen aan woningen 
(isolatie)

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

 -Verkeersveiligheid: Volmolenweg en Coldenhovenseweg 
veiliger, oversteek Coldenhovenseweg overzichtelijker;
 -Verkeersgeluid: Verschuiving van de locatie van de 
gehinderden. Het aantal gehinderden bijna gelijk. Minder 
geluid bij Volmolenweg en de (korte) Coldenhovenseweg, 
maar meer geluid bij o.a de Stationsstraat;
 -Trilling vrachtverkeer: minder trilling door asfalt;
 -Ecologie: Minimale toename stikstofdepositie op Natura 
2000 gebied Landgoederen Brummen;
 -Visuele beleving en stedenbouw: doorsnijding groenzone 
langs Coldenhovenseweg en zichtbaarheid vanaf het 
stationsplein;
 -Groen: meer verhard oppervlak en daardoor minder 
groen, o.a. kap van aantal karakteristieke bomen.

Aanleg van deze route gaat ten koste van de panden: 
Coldenhovenseweg 17 en 19, Volmolenweg 8 en 10 en een 
deel van de bebouwing van Machinefabriek Eerbeek.
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Omschrijving Effect
Mogelijke mitigerende maatregelen 

Alternatief Route B

 -Verbetering visuele beleving
 -Verbetering beleefbaarheid van de 
Eerbeekse beek i.c.m. voetpad  
 
 

 -Verbeteren visuele beleving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Verbetering binnenklimaat woningen 
bij gesloten ramen;
 -Geen verbetering in (achter)tuinen.

 -Verbeteren inpassing van de 
ontsluitingsroute op het terrein 
van  Folding Boxboard Eerbeek 
B.V. door herplant bomen 
 

 -Verbeteren inpassing 
personeelsparkeerplaats op 
terrein  FBE (ter hoogte van 
kantoor) door aanplant bomen 
en planten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Maatregelen aan woningen 
(isolatie)

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

 -Verkeersveiligheid: Volmolenweg en Coldenhovenseweg 
veiliger, oversteek Coldenhovenseweg overzichtelijker;
 -Verkeersgeluid: verschuiving van de locatie van 
de gehinderden. Het aantal gehinderden bijna 
gelijk. Minder geluid bij Volmolenweg en de (korte) 
Coldenhovenseweg;
 -Trilling vrachtverkeer: minder trilling door asfalt;
 -Ecologie: minimale toename stikstofdepositie op Natura 
2000 Landgoederen Brummen;
 -Visuele beleving en stedenbouw: doorsnijding groenzone 
langs Coldenhovenseweg. Aantasting groenzone door 
T-splitsing en door extra parkeerplaatsen (2B1);
 -Groen: meer verhard oppervlak en daardoor minder 
groen, o.a. kap van een aantal karakteristieke bomen.  

Aanleg van deze route gaat ten koste van de panden: 
Coldenhovenseweg 39 (pand garage), Volmolenweg 8 en 10 
en een deel van de bebouwing van Machinefabriek Eerbeek. 
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Mogelijke mitigerende maatregelen 
Omschrijving Effect

Alternatief Route C

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

 -Verkeersveiligheid: Volmolenweg en Coldenhovenseweg 
veiliger, oversteek Coldenhovenseweg overzichtelijker;
 -Verkeersgeluid: verschuiving van de locatie van de 
gehinderden. Het aantal gehinderden bijna gelijk. Minder 
geluid bij Volmolenweg en de (korte) Coldenhovenseweg;
 -Trilling vrachtverkeer: minder trilling door asfalt;
 -Ecologie:  minimale toename stikstofdepositie op Natura 
2000 gebied Landgoederen Brummen;
 -Visuele beleving en stedenbouw: versterking van de 
groenstructuur aan de noordzijde van de Volmolenweg;
 -Groen: minimale doorsnijding van de groenzone langs de 
Coldenhovenseweg en verwijdering van een beperkt aantal 
bomen. Versmalling van de huidige inrit FBE en daardoor 
aan de zuidkant van het terrein van FBE (noordzijde 
Volmolenweg) meer ruimte vrij voor een groene invulling. 
 
Aanleg van deze route gaat ten koste van de panden: 
voormalig politiekantoor (Loubergweg 3), Coldenhovenseweg 
45/47 en Volmolenweg 2 t/m 10 (even).

 -Vermindering geluid ca. 6-7 dB 
(afhankelijk van ligging woning)
 -Vermindering geluid ca. 2-4 dB bij de 
kruising;
 -Verbetering visuele beleving 
 

 -Behoud woningen Volmolenweg 2 t/m 
8 en de Coldenhovenseweg 45/47. Wel 
deel van de achtertuinen Volmolenweg 
6(?) en 8 nodig. Mogelijk groene 
geluidreducerende wand langs achtertuin 
Volmolenweg 2 t/m 8 voor geluid.
 -Verbetering beleefbaarheid Eerbeekse 
beek i.c.m. wandelpad. 

 -Behoud woningen Volmolenweg 2 t/m 
8 en de Coldenhovenseweg 45/47. Wel 
deel van de achtertuinen Volmolenweg 
6 (?) en 8 nodig. Mogelijk groene 
geluidreducerende wand in achtertuin 
Volmolenweg 2 t/m 8 voor geluid.
 -Behoud voormalig politiekantoor 
(Loubergweg 3) 

 -Behoud pand Coldenhovenseweg 45/47
 -Behoud voormalig politiekantoor 
(Loubergweg 3) 
 
 
 

 -  Verbeteren visuele beleving 

 -Verbetering binnenklimaat woningen
 -Geen verbetering in (achter)tuin

 -Groene geluidreducerende 
wand/wal langs deel van de 
nieuwe weg, bij kruising met 
Coldenhovenseweg 
 
 

 -Wijziging situering 
ontsluitingsroute over de 
twee-onder-een-kapwoning 
Coldenhovenseweg 36/38 (in 
eigendom FBE) 
 
 
 

 -Wijziging situering 
ontsluitingsroute door combinatie 
van de routes C en D over de 
twee-onder-een-kapwoning 
Coldenhovenseweg 36/38 
(eigendom van FBE) 
Dit is ook een variant van route D 
 

 -Wijziging situering 
ontsluitingsroute door combinatie 
van de routes C en D 
 
 
 

 -Inpassing van de ontsluitingsroute 
en parkeerplaatsen
 -Maatregelen aan woning (isolatie)
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Omschrijving Effect
Mogelijke mitigerende maatregelen 

Alternatief Route D

 -Behoud Coldenhovenseweg 46 
 -Kortere afstand weg tot woning 
Coldenhovenseweg 46 en daardoor 
meer geluid en trillingen. 
 
-Verplaatsing overlast vrachtverkeer 
van voorzijde naar achterzijde van 
de woningen Volmolenweg. Deel 
van de achtertuinen Volmolenweg 
(6?) en  8 nodig. Mogelijk groene 
geluidsreducerende wand langs 
achtertuin 
 

 -Verbetering verkeersveiligheid. 
Vrachtwagens hoeven niet om 
geparkeerde auto’s heen te rijden.  
 

 -Verbetering verkeersveiligheid door 
meer scheiden verkeer.
 -Kortere afstand weg tot de woningen 
door gebruik van voortuinen 
Volmolenweg 2 t/m 10, daardoor 
daar  meer geluid en trillingen. 

 -Verbetering binnenklimaat woningen 
bij gesloten ramen. 
 -Geen verbetering in (achter)tuinen 

 -Aanpassing bocht 
Coldenhovenseweg - 
Volmolenweg met behoud 
woning Coldenhovenseweg 46 

 -Wijziging situering 
ontsluitingsroute door 
combinatie van de routes C 
en D  over Coldenhovenseweg 
36/38 (eigendom van FBE).
 -Deze maatregel komt ook voor 
bij route C. 
 

 -Parkeerverbod langs de (korte) 
Coldenhovenseweg i.c.m. 
parkeervoorziening 
 

 -Verruimen profiel in combinatie 
meer scheiding verkeer  
 
 
 
 

 -Maatregelen aan woningen 
(isolatie)

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

 -Verkeersgeluid: het aantal gehinderden blijft bijna 
gelijk. Meer geluid bij Volmolenweg en de (korte) 
Coldenhovenseweg;
 -Trilling voor vrachtverkeer: gelijkblijvend trillingniveau 
(uitgaande van huidige klinkerbestrating);
 -Ecologie: geen wijziging stikstofdepositie op Natura 
2000 ten opzichte van de vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming;
 -Visuele beleving en stedenbouw: zicht op weg blijft 
bestaan;
 -Groen: mogelijk verwijdering enkele bomen langs route. 
 
Aanleg van deze route gaat ten koste van de panden: 
Volmolenweg 10, 18 en Coldenhovenseweg 46.

Parkeren verboden buiten 
de aangegeven vakken
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Mogelijke mitigerende maatregelen 
Omschrijving Effect

Alternatief Route E

Wat valt op en wat is onderscheidend? 

 -Verkeersveiligheid: Volmolenweg en Coldenhovenseweg, 
veiliger, Wethouder Sandersstraat onveiliger;
 -Verkeersgeluid: verschuiving van de locatie van 
de gehinderden. Het aantal gehinderden bijna 
gelijk. Minder geluid bij Volmolenweg en de (korte) 
Coldenhovenseweg, maar meer geluid bij ’t Haagje; 
 -Trilling vrachtverkeer: minder trilling door asfalt;
 -Ecologie: minimale toename stikstofdepositie op Natura 
2000 gebied door kortere afstand tot Veluwe; 
 -Visuele beleving en stedenbouw: doorsnijding 
groenstrook ’t Haagje en zichtbaarheid van de weg;
 -Groen: verwijdering bomen groenstrook ’t Haagje. 

Aanleg van deze route gaat ten koste van grond van 
derden. Er zijn geen kavels met woningen nodig. 

 -Vermindering geluid ca. 5-7 dB 
(verschilt per woning)
 -Vermindering geluid ca. 3-4 dB bij 
kruisingen;
 -Verbetering visuele beleving. 

 -Vermindering geluid ca. 3-5 dB 
(verschilt per woning);
 -Vermindering geluid ca. 1-2 dB bij 
kruisingen;  
 -Verbetering visuele beleving 

 -Verbetering visuele beleving door 
deels onttrekken van de weg aan het 
zicht en door lagere geluidswallen. 
 

 -Verbetering verkeersveiligheid door 
betere scheiding verkeersstromen. 

 -Verbetering verkeersveiligheid. 
 
 

 -Verbeteren inpassing weg iets bredere 
groenstrook. 
 
 

 -Verbetering visuele beleving

 -Groene geluidreducerende 
wand aan oost- en westzijde van 
de nieuwe weg 
 
 

 -Aarden wal met opgaande 
beplanting 
 
 
 

 -Verdiept aanleggen weg (0,5 m 
onder maaiveld) 
 
 

 -Vrijliggend fietspad 
 

 -Aanpassing bocht 
Coldenhovenseweg – 
Wethouder Sandersstraat 

 -Gebruik huidige weg ’t Haagje 
beperken tot langzaam verkeer 
en bestemmingsverkeer 
inclusief versmallen wegprofiel 

 -Verbeteren inpassing van de 
ontsluitingsroute door ‘t Haagje
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Vragen aan u

1. Zijn er nog meer maatregelen te bedenken die de 
effecten van een alternatief op de omgeving kunnen 

verminderen?

2. Zijn er nog andere aanpassingen mogelijk die de 
leefbaarheid vergroten? 

3. Welk omgevingseffect moet voor u in de afweging de 
meeste aandacht krijgen?

4. Wat vindt u belangrijk dat de bestuurder meeneemt in 
de keuze voor het voorkeursalternatief?
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