
Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en industriekern 
Eerbeek Loenen (IKEL) werken samen om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en 
Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio verder te ontwikkelen. Daarnaast 
delen de dorpen en de industrie de ambitie om het milieu minder te belasten en binnen 
30 jaar energie neutraal te zijn. 

In het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden de thema’s Vestigingsklimaat, 
Leefbaarheid en Energietransitie uitgewerkt in concrete plannen. Het ene project loopt 
soms in tijd voorop terwijl andere projecten elkaar juist nodig hebben. Alle projecten 
samen vormen de puzzel Eerbeek-Loenen 2030. Samen leveren de puzzelstukjes een 
grote bijdrage aan bovenstaande thema’s. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.eerbeekloenen2030.nl/ 

Omschrijving	 									Leefbaarheid	 	 					Vestigingsklimaat	 			Energietransitie										Raakvlak	met	
Logistiek	centrum	(LCE)
bundeling van opslag van 
gereed product in een 
centraal gelegen logistiek 
centrum dicht bij papier-/ 
kartonindustrie

- verminderen uitstoot 
en geluid van de papier-/
kartonindustrie door inzet 
elektrisch vervoer van fabriek 
naar	LCE
- aandacht voor kwaliteit 
leefomgeving direct 
aanwonenden. (o.a. uitstraling 
gebouw, evt. groenzone 
rondom gebouw)

- behoud papier- en 
kartonfabrieken en 
werkgelegenheid in Eerbeek 
door langjarige toezegging 
gebruik	LCE
-	door	LCE	ontstaat	
ontwikkelruimte op bestaande 
bedrijfslocaties, bijvoorbeeld 
voor innovatie

- aanvoer gereed product 
van de papierfabrieken naar 
het	LCE	o.b.v.	elektrisch	
vervoer 
- de dakconstructie van 
het	LCE	is	geschikt	voor	
zonnepanelen
- stationair draaiende 
vrachtwagens worden 
aangesloten op elektra

Mayr-melnhof	Eerbeek
de bestemming van de 
bedrijfslocatie Mayr-Melnhof 
wordt gerepareerd via een 
provinciaal inpassingsplan

- betere inpassing en 
minder overlast naar de 
omgeving o.a. inwaarts 
zoneren nieuwe installaties, 
geluidsmuur Poelkampstraat, 
behoud groenzone 
Coldenhovenseweg	en	
beleefbaar maken beek
- verbeteren ontsluiting van 
vrachtverkeer

- passend planologische 
regeling (of regime) voor 
Mayr-Melnhof   
- ruimte en vergunning 
voor plaatsen van nieuwe 
pulpmachine

- bij aanschaf van nieuwe 
installaties wordt gericht 
op de best beschikbare 
techniek.Hiermee zetten 
we	in	op	CO2	en	NOx	
reductie
- in de uitwerking van 
het ontwerp is aandacht 
voor klimaatadaptatie en 
vergroten van biodiversiteit

Structuurvisie/
masterplan	Centrum	en	
Beek	
een inspiratie-, ontwikkel- 
en toetsingskader met als 
doel een versterking van de 
vitaliteit van het centrum en 
de beleefbaarheid van de 
beek

- herontwikkeling van 
braakliggende kavels
- verbeteren ruimtelijke en 
verblijfskwaliteit openbare 
ruimte
- verbeteren bereikbaarheid 
en	veiligheid	fietser	en	
voetganger
- meer ruimte voor wonen

- een compacter centrum
- haalbare alternatieven voor 
vrijkomende panden
- goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid auto
- stimuleren kansen recreatie 
en toerisme
- verbeteren beeldkwaliteit 
(nieuwe) bebouwing

- energieneutraal bouwen
- waar mogelijk klimaat 
adaptief en circulair 
inrichten

Wegennet	Eerbeek-
Loenen
oplossen van de 
belangrijkste knelpunten en 
oplossingsrichtingen voor 
het wegennet

- het verminderen van 
milieueffecten	wegverkeer	
naar omgeving
- vergroten van de 
verkeersveiligheid, ook voor 
de	fietser

- zorgen voor een goede 
ontsluiting van de bedrijven 
en papierindustrie om het 
vestigingsklimaat te behouden 
en te versterken 
- wachtende vrachtwagens 
voor de bedrijfspoorten 
minimaliseren

- duurzaamheid is een 
voorwaarde bij de aanleg, 
het beheer en onderhoud 
van provinciale wegen
- benutten en optimaliseren 
bestaande mogelijkheden 
binnen het wegennet

Energietransitie	
duurzaam alternatief vinden 
voor het huidige gebruik van 
aardgas door de industrie

- verkenning naar het 
gebruik van restwarmte van 
de industrie in de dorpen 
Eerbeek en Loenen

- gezamenlijke aanpak met 
papierindustrie

- onderzoek naar 
elektrificatie,	zonne-
energie en biogas 

Truckparking	
problematiek van 
wachtende en 
overnachtende 
vrachtwagens verminderen

- préverkenning naar 
truckparking als een centrale 
plek	waar	chauffeurs	kunnen	
stilstaan en overnachten en 
enkele voorzieningen hebben

- kans om stationair 
draaiende vrachtwagens 
aan te sluiten op elektra

Talent	en	opleiding	
creëren van een structurele 
samenwerking tussen 
onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven

- verdere ontwikkeling 
van aantrekkelijkheid van 
werkgeverschap
- binding van jong talent aan 
het dorp en omgeving
-	extra	aanjaag	van	
innovatieve oplossingen 
o.a. ten gunste van dorp en 
omgeving

- duurzame instroom van 
gekwalificeerd	personeel
- antwoord op steeds 
verdere kennisintensieve 
papierbranche 
- imago verbetering van 
papierindustrie en omgeving

- aanjaag van innovatieve 
oplossing t.b.v. 
energietranisitie
- kennisdeling
- schaalvoordelen door 
samenwerking ook met de 
omgeving
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