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De N786 loopt vanaf de grens bebouwde kom Beekbergen naar de 

kruising met de N348 in de bebouwde kom van Dieren. De N786 heeft 

een aansluiting op de A50: aansluiting 23, Immenberg.

Tussen de gemeentegrens Rheden – Brummen en de Den Texweg

onderaan het woongebied Wilhelminapark in Eerbeek-Zuid ontbreekt 

feitelijk een stuk provinciale weg. Hier was de rondweg Laag-Soeren

gepland. De rondweg Laag-Soeren is bij de Raad van State gestrand 

(uitspraak van 31 augustus 2005).

De huidige weg is 15,5 km. 700 m daarvan is onderdeel van het project 

Traverse Dieren (Kruispunt met de N348, onderdoorgang onder het spoor, 

tot en met kruising Spankerenseweg). Met rondweg Laag-Soeren (ca. 1,7 

km) zou de totale lengte van de N786 17,2 km bedragen. Min 0,7 km 

Traverse Dieren resteert dus een tracé van (potentieel) 16,5 km dat 

onderwerp van studie is. De N786 ligt in drie gemeenten: gemeente 

Rheden met de kernen Dieren en Laag-Soeren, gemeente Brummen met 

de kern Eerbeek en de gemeente Apeldoorn met de kernen Loenen en 

Beekbergen.

Voor de verkeersafwikkeling in het corridorgebied Apeldoorn – Dieren zijn 

verder de provinciale N787 (Eerbeek – Brummen) en de N789 (Loenen –

Klarenbeek – Bussloo) en de gemeentelijke route langs het Apeldoorns 

Kanaal van belang. Verder de rijkswegen A50 en A1. In onze 

Corridorstudie is niet alleen naar de N786 gekeken, maar onder andere 

ook naar de gemeentelijke Kanaalroute.
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Het gebied is kwestbaar. Maar liefst drie Natura-2000-gebieden in en nabij 

de Corridor: Veluwe, Landgoederen Brummen en Rijntakken (IJsselvallei). 

Daarnaast zijn de ecologische verbindingszones van betekenis, m.n. de 

Beekbergse Poort en de Soerense Poort (de klimaatcorridor Veluwe –

IJsselvallei – Reichswald). Over de impact van de Natura-2000-gebieden 

hieronder meer.
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De corridor Apeldoorn – Dieren kent vele, rijke,  gezichten.

• Vanuit de historie prominent vertegenwoordigd is de papierindustrie. 

Van de 2400 arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen is ca. 1450 direct 

dan wel indirect gelieerd aan de papierindustrie.

• Het gebied is ook recreatief van groot belang. Verblijfsrecreatieve

voorzieningen (rood op de kaart), de vakantieparken en –campings, en 

ook interessant voor dagjesmensen (o.a. de groene vlakken op de 

kaart), bijv. de Loenense waterval.

• Het gebied wemelt van cultuurhistorische elementen: hanze- en 

hessenwegen, landhuizen en landgoederen (bijv. Huis Ter Horst bij 

Loenen), relicten van de papierindustrie, zoals de sprengen en bijv. de 

Middelste Molen en natuurlijk het Apeldoorns kanaal. Maar vergeet ook 

niet het gebied zuidwestelijk van Laag-Soeren, pal naast het dorp, het 

gebied van de Soerense Enk, de sprengen en het voormalige kuuroord, 

dat sinds 2013 op grond van de Monumentenwet is aangewezen tot 

beschermd dorpsgezicht.
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Het project heeft altijd mogen rekenen op een brede belangstelling. Zie de 

eigen website, waaruit blijkt dat de drie gemeenten, de dorpsraden, de 

industrie en de GMF gezamenlijk optrekken en de wens hebben om de 

dorpenroute (de huidige N786) te verplaatsen naar het Apeldoorns 

Kanaal, met een verplaatsing van de aansluiting op de A50 (opheffing van 

de huidige aansluiting Immenberg). Kanttekening die wel geplaatst mag 

worden is dat er op hoofdlijnen eensgezindheid is, maar dat er wel 

verschillen van inzicht zijn hoe het Kanaalalternatief er feitelijk uit zou 

moeten komen te zien.

Leuk is ook om te zien hoe standpunten in de loop der tijd veranderen. Zo 

trof ik op internet een artikel aan uit het Reformatorisch Dagblad van 12 

oktober 1989 over een kort geding over de aanleg van de A50-afslag 

Immenberg. Ik citeer een passage uit het artikel:

“Volgens landsadvocaat mr. D. den Hertog is in 1979 door de gemeenten 

Apeldoorn en Arnhem, de Gelderse milieufederatie en de provincie 

Gelderland al voor de bestreden aansluiting gekozen en dat er verder een 

juiste procedure is gevoerd.

De industrie in de omgeving is ook voor afslag naar de Loenenseweg, zo 

bleek gisteren. De aansluiting op de Kanaalweg zou een omweg voor de 

vrachtwagens betekenen en zal langer op zich laten wachten.”
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In 2007 was het pleidooi van de gemeente Apeldoorn voor het

Kanaalalternatief verbonden met een duidelijk ruimtelijke visie voor het 

gebied. Het één was onlosmakelijk verbonden met het ander. Door de 

crisis zijn de tijden echter veranderd. Het bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid 

is van de baan en ook andere ontwikkelingen zijn in een ander daglicht 

komen te staan. M.a.w. de ruimtelijke visie van 2007 zal moeten worden 

herzien. Dat betekent ook dat het vraagstuk van de regionale Corridor-

verbinding Apeldoorn – Dieren, de N786, in een nieuw perspectief moet 

worden geplaatst. Aan de andere kant verandert er niets aan het belang 

om infra-investeringen zo goed mogelijk te doen aansluiten op ruimtelijke 

ontwikkelingen. Die gedachte is immers ook een van de pijlers van onze 

Omgevingsvisie.
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Het besluit van het Rijk om de aansluiting te maken bij Immenberg is na 

uitvoerige discussie eind jaren ‘80 tot stand gekomen. Verder valt op dat 

voor Laag-Soeren is gepoogd om het doorgaande (vracht-)verkeer uit het 

dorp te weren. En er zijn, recentelijk nog, de nodige verbeteringen aan de 

N786 aangebracht (stil asfalt bijv.). Onder regie van de gemeenten wordt 

ook gewerkt aan de geluidsisolatie van diverse woningen langs de N786-

route (Geluidssanering in het kader van de Wet geluidhinder).

In 2009 is geen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de N786. 

Andere projecten kregen een hogere prioriteit.
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Cruciaal punt in de discussie over het Kanaalalternatief is of verplaatsing 

überhaupt mogelijk is. Indien niet mogelijk, dan valt het door de regio 

gewenste alternatief af.

Belangrijk om te onderkennen is ook dat de huidige A50 twee rijstroken 

per richting heeft met een vluchtstrook die omgebouwd is tot spitsstrook. 

RWS heeft de ombouw naar drie (permanente) rijstroken met vluchtstrook 

wel in haar toekomstverkenning gememoreerd, maar er is nog niets 

geprogrammeerd, of laat staan dat er middelen zijn vrijgemaakt. De A50 

staat laag op de landelijke prioriteitenlijst. Voor een verplaatsing van de 

A50-aansluiting naar het Apeldoorns Kanaal is een situatie met drie 

permanente rijstroken met vluchtstrook nodig, daarnaast is een 

weefstrook vereist, die fungeert als toerit / afrit A50-N786 en tegelijk als 

toerit / afrit A50-verzorgingsplaatsen (De Somp en De Brink). Indien de 

A50 nog niet aan de situatie met drie permanente rijstroken (met 

vluchtstrook) is aangepast, zullen deze kosten voor rekening van de 

provincie komen. De exacte meerkosten zijn moeilijk in beeld te brengen, 

omdat niet duidelijk is welk trajectdeel van de A50 permanent 3-strooks 

zou moeten worden (ook i.r.t. knooppunt Beekbergen).

Het verplaatsen van de aansluiting aan de oostzijde van het Apeldoorns 

Kanaal is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Ook de aansluitingsvorm 

(een gecombineerde af-/toerit met de verzorgingsplaatsen), de ‘raststätte-

oplossing’ stuit op weerstand bij RWS.
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p. 17 van de rapportage geeft de huidige en toekomstige 

verkeersaantallen weer voor de N786 en de Kanaalroute (wegvak per 

gemiddelde werkdag). Hier zijn in de tabel de intensiteiten voor de N786 

weergegeven. Voor de Kanaalroute varieert de intensiteit in 2012 van 

5.500 tot 7.300 en in 2030 van 6.200 tot 8.200. 

Intensiteiten dalen ondanks een planhorizon die verlegd is naar 2030 i.p.v. 

2020. Berekeningen zijn gebaseerd op het door de gemeenten 

geaccordeerde en dagelijks gebruikte verkeersmodel. Dat gaat uit van een 

rustiger economisch scenario voor de regio, dan voorheen. Verder zijn 

ruimtelijke ontwikkelingen bijgesteld. Apeldoorn-Zuid en IJsselsprong zijn 

voorbeelden van ontwikkelingen die nu anders uitpakken met 

dienovereenkomstige gevolgen.

Bijlage 6 van het rapport staan de intensiteiten van de verschillende 

alternatieven.

Het meeste verkeer is bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer op de 

N786 is niet hoger dan 5% en op de Kanaalroute niet groter dan 10%.  

M.a.w. het huidige verkeersbeeld biedt geen onderbouwing om te pleiten 

voor een doorgaande route Apeldoorn – Dieren. 
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Kleine toelichting perspectieven:

Economie: centraal staat bereikbaarheid papierindustrie en lokale winkel / 

dorpscentra. De directe verbinding met de snelweg en de N348 is 

belangrijk.

Ecologie: centraal staan de groene ontwikkelingszones (Veluwe richting 

IJsselvallei). Soerense Poort wordt gezien als kansrijk, daarop is de 

oplossing geënt. Verder geen inbreuk op bestaande natuur. Dus geen 

omleidingen.

Cultuurhistorie: geen nieuwe infrastructuur, versterken en behouden 

bestaande waarden, waaronder aanpassen profielen bestaande 

historische routes.

Recreatie en toerisme: in feite rust met behoud van bereikbaarheid ter 

plekke van de toeristische attractiepunten. Met name autoluwe zones rond 

Loenen en Laag-Soeren.

Gezondheid: niet alleen grijze milieuaspecten (lucht en geluid), maar ook 

bijvoorbeeld verlies aan groen.

Het aspect gezondheid in het kader van dit onderzoek vormt tegelijk de 

pilot voor de Gezondheidsprofielen. Een evaluatie en een standpunt van 

GS zullen nog volgen.



In het plaatje als voorbeeld een oplossing vanuit het perspectief cultuurhistorie.
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Voor de Kanaalroute is gezocht naar een evenwicht tussen 

verkeersbelang en landschappelijk belang. Dat betekent dat er vangrails 

langs de route zijn geplaatst, om bomen te sparen. De voorste rij bomen 

sneuvelt sowieso. Dat betekent dat het laanbeeld verdwijnt. De tweede rij 

bomen bestaat voor het grootste deel uit bomen van kleinere omvang of 

heesters en struiken. Op veel trajectdelen zal alle groen aan de linkerzijde 

verdwijnen.

Normaal wordt een gebiedsontsluitingsweg aangelegd met bermen van 

4,5 m breedte. Het wegprofiel is dan 5,5 m breder dan bij dit ontwerp. Een 

optimale gebiedsontsluitingsweg wordt tegenwoordig aangelegd met 

gescheiden rijbanen (de z.g. vergevingsgezinde weg). Profielbreedte van 

de ‘vergevingsgezinde weg’ is 20 m. Zie volgende sheet (p. 16). 
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Stel voor het gemak dat een plus 1 punt is en 2 plussen 2 punten, en min 

omgekeerd, dan scoort alternatief G (recreatie en toerisme, aansluiting op 

A50 en A1) het best vanuit gebiedsperspectief (5 punten). Als tweede 

scoort D (economie, handhaven route met zuidontsluiting via N787) 4 

punten. Opmerkelijk: alternatief C1 (het Kanaalalternatief volgens de 

regiovoorkeur) scoort het minst (-1 punt).

Opmerkelijk is verder dat alternatief C2 (Kanaalalternatief met aansluiting 

op de A50 en A1) , alternatief C3 (Kanaalalternatief met aansluiting alleen 

op de A1) en alternatief cultuurhistorie (twee inprikkers: noord vanaf A50 

en zuid vanaf N348, en ontzien tussengebied Eerbeek - Loenen) gelijk 

scoren: 3 punten. Daarbij wel de kanttekening dat de route van C2 en C3 

i.t.t. C1 op enige afstand van het Kanaal is geplaatst, aan de oostzijde. 

Zou de route pal naast het kanaal zijn aan de westzijde, dan daalt de 

score.

Belangrijk zijn ook de verkeersaantallen uit bijlage 6. Zo leidt de 

Kanaalroute volgens oplossing C1 aan noordzijde van de corridor tot 

5.000  meer voertuigbewegingen dan oplossing D (p. 78 van het rapport, 

tabel 6.1). 
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Vooraf de volgende kanttekeningen:

Kostenramingen op basis van een elementair ontwerp (een soort pré-

schetsontwerp of ‘schetsontwerp min’), met een bandbreedte van -30 tot 

+30% in dit stadium. Ontwerpen zijn zo sober mogelijk. Alleen het 

maatregelenpakket dat nodig is om het wegsysteem te laten functioneren 

zoals het bedoeld is qua verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid zijn 

verdisconteerd, naast wettelijk verplichte maatregelen voor 

natuurcompensatie en omgevingshinder (geluid). Landschappelijke 

aankleding of een mooie ruimtelijke inpassing op basis van een 

beeldkwaliteitsplan is niet meegerekend (zie eerder het voorbeeld van het 

sobere Kanaalalternatief). Ook herinrichting van de dorpskern na de 

aanleg van een omleiding is niet meegenomen. Prijzen zijn prijspeil 1 

augustus 2015, indexatie is berekend op basis van een indicatieve 

planning met een start van de werkzaamheden van de aannemer in het 

voorjaar van 2022.

Kan het niet eerder? Nee. Tracékeuzes vragen om een verantwoording 

met een verklaring waarom alternatieven zijn afgevallen. Juist als er vele 

oplossingen denkbaar zijn en meningen niet eensluidend zijn. Dit geldt 

ook voor kleine aanpassingen waarbij een inpassingsplan moet worden 

opgesteld. Hier gaat het om de vraag hoe de samenhang is met het 

grotere verband (voorkomen verwijt van salamitactiek). Zie bijv. uitspraak 

over de Rondweg Voorst. Daaruit blijkt dat ingeval van een gerechtelijke 
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procedure een uitgebreide onderbouwing van keuzes noodzakelijk is. Belangrijk is 

ook om te onderkennen dat vanwege de Natura-2000-gebieden een m.e.r.-

procedure verplicht is. Tot slot zijn er de nodige verwervingsdossiers, die voor een 

zorgvuldige afhandeling tijd zullen vragen.

De door ons ontworpen alternatieven zijn een zo goed mogelijke doorsnee van de 

oplossingsrichtingen uit het Corridor-rapport. Niet alle alternatieven zijn als reëel 

beschouwd en derhalve niet nader uitgewerkt in een ontwerp en vervolgens 

geraamd. Sommige ontwerpen omvatten een combinatie van de verschillende 

alternatieven uit het rapport.
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De ‘oude Kanaalvariant’ van de regio, die zoals gezegd niet realiseerbaar 

is om veiligheidsredenen, kost uitgaande van hetzelfde planningsschema 

voor realisatie thans € 138,9 miljoen.
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Er is veel discussie over het effect van rondwegen. Het is een moeilijk 

dilemma: enerzijds wil men niet de negatieve effecten van het verkeer, 

anderzijds is een ‘dood’ dorp dat niet levensvatbaar is voor de plaatselijke 

middenstand ook niet wenselijk (zie foto links van het dorp Wesepe in 

Overijssel). Een gulden middenweg, voorbeeld Vorden (foto rechts), is 

mogelijk, maar wel afhankelijk van de uitgangssituatie van het dorp en het 

vraagt veel investeringen. Ook de bereidheid van het particuliere initiatief 

om te investeren. De overheid bepaalt het niet alleen.
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Bij Europese subsidies – wonderen moeten niet direct worden verwacht –

zou mogelijk een link kunnen worden gelegd met het gemeentelijke project 

‘Ruimte voor Eerbeek’. Voor de ontsluiting van Eerbeek-Zuid zijn keuzes 

in het kader van de N786 van groot belang, evenals dat de papierindustrie 

duidelijkheid krijgt over haar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Afstemming tussen deze twee projecten kan meerwaarde opleveren. De 

gemeente zal dan vermoedelijk de subsidievragende partij moeten zijn. Dit 

najaar staat een werkbezoek van Uw Staten op het programma aan dit 

project van de gemeente Brummen.
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Bij de omgevingscommunicatie is belangrijk om te melden dat de diverse 

belangengroepen graag nauw betrokken willen worden bij verdere 

vervolgstappen en dat zij momenteel graag zien dat er eindelijk keuzes 

worden gemaakt door ‘de provincie’.
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