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Gesloten stortplaats

Een voormalige stortplaats in Apeldoorn is al geruime tijd een park. Door de 
tijd heen is het park versleten geraakt en ‘s avonds wordt het als een bos/struik 
park onveilig gevonden. Om te vissen en hond uit te laten voldoet het prima. Zo 
ook is de natuur aan het pionieren geraakt en heeft  zijn plek gevonden.

2.1.1 Casus Kanaalpark

Park, visvijver



Wielerbaan

Park, visvijver

Al langere tijd liggen er plannen om op de voormalige stortplaats, oftewel het 
park, beter in te pakken cq park aantrekkelijker en voor het publiek het 
veiliger te maken. Dit is in een versnelling gekomen door de mogelijke aanleg 
van een buiten wielerbaan; aan die plannen wordt momenteel hard gewerkt.

2.1.2 Kanaalpark, Wielerbaan



Wielerbaan

Recreatie

Park, visvijver

De recreatie in het park kan een impuls krijgen als het park erop vooruit 
gaat en vooral veiliger wordt bevonden. Dan kunnen mensen er langer en 
beter verblijven.

2.1.3 Kanaalpark, Recreatie

Gesloten stortplaats



Wielerbaan

Recreatie

Fietsverbinding

Park, visvijver

Het park leent zich goed voor een snelle fietsverbinding tussen het 
centrum en een grote buitenwijk.

2.1.4 Kanaalpark, Fietsverbinding

Gesloten stortplaats



Wielerbaan

Leefomgeving

Recreatie

Fietsverbinding

Park, visvijver

In de omgeving van het park zijn diverse 
functies, zoals tennis, een wielercrossbaan en 
een racecircuit voor miniatuurauto’s. 
Herstructurering van het park ontsluit al deze 
functies beter en geeft een impuls aan de
hele leefomgeving.

2.1.5 Kanaalpark, Leefomgeving

Gesloten stortplaats



3.1 Gebruik maken van positieve neveneffecten

> Het ‘werkend principe’ zijn positieve neveneffecten:

> Het Kanaalpark is een maatregel om het probleem van nazorg te helpen 

beheersen:

> … als positief neveneffect daarvan komt er een wielerbaan;

> … als positief neveneffect daarvan wordt geïnvesteerd in meer en betere 

recreatie;

> … als positief neveneffect daarvan komt er een fietsverbinding;

> … als positief neveneffect daarvan wordt geïnvesteerd in meer kwaliteit van 

de leefomgeving.



3.2 Handig omgaan met negatieve neveneffecten

> Het Kanaalpark is een aanpassing aan het negatieve neveneffect dat een 

voormalige stortplaats kan hebben op de wijk.

> Hierdoor is een stapeling van positieve neveneffecten op gang gekomen die 

veerkracht opbouwt om te kunnen omgaan met andere negatieve neveneffecten:

> Betere beleving van het park, vooral door groter gevoel van veiligheid

> Beter uitzicht voor omwonenden

> Beter parkeren in omgeving



Middel tot doel

Positief neveneffect wordt 
nieuw doel; inzet van 

zelfde middel tot dat doel

Etc.Opbouw van 
voldoende veerkracht 

om de negatieve 
neveneffecten van 

inzet van dit en andere 
middelen te kunnen 

opvangen

4. Conclusie

> Inzet van elk middel tot zoveel mogelijk opeenvolgende doelen



5. Discussie

> Wat zijn andere toepassingen op IBC-locaties?

> Wat is de financiële component, wat doet je met sectoraal gescheiden gelden? Hoe 

krijg je daar regie op in een meervoudige vaak ook gebiedsgerichte aanpak?


