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Persbericht: Motorcrossterrein Arnhem  

 
Milieueffecten Motorcrossterrein Arnhem goed be-

schreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het motorcrossterrein be-

oordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Arnhem - besluit over het bestemmingsplan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie van de Motorcrossclub 

Harskamp en de Motorclub Arnhem) wil een nieuw motorcrossterrein aan de Konings-

weg in Arnhem. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voorafgaand 

aan het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraad van Arnhem heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffect-

rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goed beschrijft wat het plan is en wat 

de effecten ervan zijn. Zowel de beide huidige terreinen als het nieuwe terrein ligt in 

beschermd natuurgebied. Het rapport maakt duidelijk dat de twee bestaande crosster-

reinen (Harskamp en Arnhem Hooiweg, totaal 15 ha) worden opgeheven en terugge-

geven  aan de natuur. De locatie Harskamp kan zich weer tot bos ontwikkelen, de loca-

tie Arnhem ontwikkelt zich weer tot droge heide met enkele open zandgedeelten en 

mogelijk wat struweel. De herstelpotentie voor de natuur op beide oude terreinen is 

goed. De nieuwe locatie is 10 ha, zodat per saldo 5 ha minder natuurgebied voor cros-

sen gebruikt zal worden.  
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