
Project Folding Boxboard Eerbeek (FBE) 

Doelstelling:  
Reparatie van het gemeentelijke bestemmingsplan voor het terrein Folding 
Boxboard Eerbeek B.V. (FBE). Dit gebeurt met een provinciaal inpassingsplan. Dit 
inpassingsplan heeft als doel en is erop gericht: 

- een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor FBE mogelijk te maken; 
   - de bestaande vergunde productiecapaciteit vastleggen in de bestemming 
   - mogelijk maken van noodzakelijke veranderingen in het productieproces 
- een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in Eerbeek te borgen. 
      - betere balans bedrijfsactiviteiten/inrichting en de omgeving

Luchtfoto van het plangebied 



Folding Boxboard Eerbeek inrichting en gebruik bedrijfsterrein

Wat zijn de grootste 
veranderingen?

1)	 	 Definitief	buiten	gebruik	
stellen ontschorsingsmachine (niet 
op de kaart)
2)  Groenzone Poelkampstraat/
Volmolenweg, plaatsen 
geluidswanden en beplanten
3)  Inrichting groenzone 
Coldenhovenseweg en verleggen 
van de beek
4)  Uitbreiding terrein 
Poelkampstraat zijde
5)  Ruimte maken voor 
wachtend vrachtverkeer op eigen 
terrein
6)  Vergroten en verplaatsen 
parkeerplaats voor eigen 
medewerkers
7)  Nieuwe locatie opslagbunker 
en veiligheidsvoorraad houtchips 
8)  Plaatsen geluidswanden 
en groene inrichting zijde 
Kloosterstraat
9)  Nieuwe pulpmachine
10)  Uitbreiding magazijn en hal 
ten behoeve van rolverwerking
11)  Nieuwe entree Volmolenweg, 
incl. zichtbaar maken van de beek

Planning: Onder voorbehoud 
van vergunningverlening door 
overheden, zullen deze projecten 
in de periode tussen 2024 en 2030 
gerealiseerd gaan worden.
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Concept plattegrond FBE terrein

FBE zal in de toekomst de 
omwonenden regelmatig 
informeren over de 
ontwikkeling van deze 
plannen.

Concept impressie aanzicht FBE entree 



Groenzone en geluidswand Poelkampstraat en Volmolenweg

Onderstaande tekening en visuals zijn het resultaat van het 
participatieproces met omwonenden van de Poelkampstraat 
en Volmolenweg. Voor deze zone is een hoogwaardige 
inpassing van de geluidswand voorzien. Deze heeft een hoogte 
van 7 meter en gedeeltelijk 5 meter. Voor de wand komt een 
groenzone met (deels) volwassen beplanting, parkeerplaatsen en 
containeropstelplekken. 

De tekeningen zijn concepten en worden nog verder uitgewerkt 
naar bestektekeningen. De impressies geven een beeld van hoe de 
omgeving er dan uit komt te zien. 

Concept doorsnedes Poelkampstraat

Concept plattegrond groenzone Poelkampstraat/Volmolenweg

Concept impressie aanzicht groenzone/geluidswand Poelkampstraat volgroeid

Concept impressie aanzicht groenzone/geluidswand Poelkampstraat volgroeid

Concept impressie aanzicht groenzone/geluidswand Poelkampstraat bij aanplant

Voorbeelden van soorten beplanting

Meidoorn Berk

Wintereik Veldesdoorn

Bosrank Hedera



Het inpassingsplan en MER

Wat wordt vastgelegd in het 
inpassingsplan? 

Een gedetailleerd inpassingsplan is in 
voorbereiding.

Voor het terrein van FBE wordt o.a. het 
volgende vastgelegd: 

- gebruik terrein als papier en kartonfabriek;
- de maximale productiecapaciteit (volgens de 
huidige vergunning);
- de locatie van belangrijke onderdelen van de 
fabriek zoals de pulpinstallatie en de kartonlijn;
- opstelplaatsen voor vrachtwagens;
- de (beplante) geluidswanden;
- groene inpassing van het terrein van FBE;
- de Eerbeekse beek langs de 
Coldenhovenseweg;
- de villa’s aan de Coldenhovenseweg worden 
aangemerkt als karakteristiek en mogen worden 
gebruikt als kantoor van FBE.

Voor de nieuwe ontsluitingsroute door ‘t Haagje 
wordt o.a. het volgende vastgelegd: 

- een weg met 2 rijbanen, verdiept (1 m);
- geluidswanden aan beide zijden van de weg;
- herinrichting van de groenzone naast de weg;
- wandelpad door de groenzone;
- verlegging beek van terrein van FBE naar de 
Volmolenweg en Coldenhovenseweg.

Bij het inpassingsplan hoort een 
landschapsplan.

Ontwerp 
provinciaal 

inpassingsplan

Vaststelling 
inpassingsplan 

door Provinciale 
Staten 

na zomer 2022 begin 2023

Beroep bij Raad 
van State Uitvoering 

2024

Concept plattegrond 
voorkeursalternatief



Verkeer en wegontwerp
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Uitgangspunten voorkeursalternatief: 

• Nieuwe weg in 30 km/h-zone (maximum snelheid)
• Ligging nieuwe weg zo ver mogelijk van ’t Haagje (maximale   
 groenzone behouden);
• Wegbreedte van de nieuwe weg 7,0 meter (passeren van    
 tegemoet komende vrachtauto’s);
• Deels verdiept aanleggen (-1 meter) van de nieuwe weg  
 (beperken wegverkeerslawaai, zicht op vrachtverkeer);
• Geen trottoir langs nieuwe weg
• Wethouder Sandersstraat en Volmolenweg in de voorrang ten  
 opzichte van de nieuwe weg
• Plaatsen van geluidschermen langs nieuwe weg;
• Afsluiten van de Volmolenweg (oost van nieuwe weg) voor  
 gemotoriseerd verkeer;
• Verkeersluw herinrichten van de Volmolenweg (oost van  
 nieuwe weg);
• Afsluiten van de woonstraat ’t Haagje (aan noordzijde bij de  
 Volmolenweg);
• Verkeersluw herinrichten van de weg ‘t Haagje (tussen Jan  
 Mankesstraat en Volmolenweg);
• Herinrichten van de Coldenhovenseweg (Loubergweg-       
 spoorwegovergang) (onderdeel van een 30 km/h-zone).

Concept plattegrond wegontwerp (zie andere posters 
voor de landschappelijke inpassing)

Verkeersstructuur nieuwe situatie

Nog nader uit te werken 
voorkeursalternatief:
 
Nieuwe weg naar FBE
 • Inrichting kruispunt Wethouder  
  Sandersstraat
 • Inrichting kruispunt Volmolenweg,  
  vormgeving bedrijfstoegang FBE
	 •	 Straatprofiel,	stopverbod	en	materialisering
 • Afwatering en openbare verlichting

Wethouder Sandersstraat
 • Aansluiting Coldenhovenseweg (verbeteren  
  zicht)
	 •	 Straatprofiel	en	materialisering

’t Haagje en Volmolenweg
	 •	 Straatprofiel	en	materialisering
 • Afsluiting gemotoriseerd verkeer 
    (uitgezonderd hulpdiensten/vuilnisophaal)
 • Toepassing parkeerplaatsen

Coldenhovenseweg (vanaf Loubergweg tot en 
met spoorwegovergang)



Landschapsplan ten behoeve van inpassingsplan

Drie belangrijke principes voor het 
ontwerp:

1 Verzachten van de overgang van het terrein van 
FBE naar omgeving door het te onttrekken aan 
het zicht. De landschappelijke impact van fysieke 
maatregelen (bijv. geluidswanden) beperken 
door deze landschappelijk vorm te geven.

2 Eerbeekse beek meer zichtbaar en beleefbaar 
maken met aandacht voor ecologie, zodat het 
wederom een ecologische waardevolle
en belangrijke blauw-groene lijn tussen centrum 
en Veluwe gaat vormen, zowel in zichtbaarheid 
als route.

3 De nieuwe weg zodanig landschappelijk 
inpassen dat de impact van de weg en 
bijbehorende geluidsbeperkende maatregelen 
op de bestaande groenstructuur en omliggende 
woningen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Leidende ontwerpprincipes

Voorbeelden van ontwerpeisen, concept tekeningen per deelgebied

Concept tekening 
voorkeursalternatief

Coldenhovenseweg: zicht op de 
beek verbeteren en afschermende 
werking van beplanting behouden

Groenzone: Zicht op vrachtwagens 
doorbreken met beplanting op 
zichtlijnen vanuit de woningen aan 
‘t Haagje

Kloosterstraat: aangegeven waar groen moet worden 
versterkt of zicht moet worden behouden op de villa. 

Groenzone Poelkampstraat /
Volmolenweg: boomgroepen tussen 
bouwblokken en over de gehele lengte 
beplanting voor de geluidswand.



Uitwerking groenzone ‘t Haagje en de Eerbeekse beek

Uitwerking van het 
voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief en bijbehorende 
ontwerpeisen in het landschapsplan 
worden uitgewerkt naar een voorlopig 
ontwerp	en	definitief	ontwerp.	Deze	
tekeningen en referentiebeelden zijn in 
ontwikkeling en nog concepten.  

Concept plattegrond uitwerking

Variant inrichting Volmolenweg 

Legenda



Uitwerking groenzone ‘t Haagje en de Eerbeekse beek

Uitgangspunten voor het ontwerp
 
Duurzaam
Passend bij de grondsoort
Toevoegen bomen, heesters (eventueel 
vaste planten éénjarigen en grassen)
Beek loopt door gras/lage beplanting, 
natuurlijke oevers
Inheems en gebiedseigen plantmateriaal 
Parkachtig
Jaarrond interessant
Deels wintergroen
Looproute met brug over beek
Ecologisch en eenvoudig beheer
Afschermend van de nieuwe weg

Referentiebeelden
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walnoten
struiken zoals 

hazelaar
kersen en appels
bessenstruiken
tamme kastanje

bloeiende bomen
struiken met 

opvallende bloemen
bloembollen
vaste planten

grasmengsel met 
bloemen

biodiversiteit
natuurinclusief

schuilplekken en 
voeding voor insecten

vogelbosjes
grasmengsel met 

bloemen

kokoswanden
wintergroene 
klimplanten

karrenspoor 
wilgentenen

hekwerk


