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Reactienota inloopavond verkenning N792 tussen de A50 (Vaassen) 
en N344 (Twello) 

 
 
 

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N792 tussen de A50 bij Vaassen en de N344 bij 

Twello. We vervangen het asfalt op een deel van de weg. Ook willen we de snelheid van de weg 

verlagen en de inrichting aanpassen om de functie en het gebruik van de weg beter met elkaar in 

overeenstemming te brengen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. 

 
De voorgenomen maatregelen zitten in de verkenningsfase. Nut en noodzaak, kosten en 

haalbaarheid van de maatregelen aan deze weg worden in deze fase afgewogen. Daarbij kijken we 

ook naar het benodigde budget voor het uitvoeren van maatregelen aan andere wegen in 

Gelderland. 

In het najaar weten we welk budget er beschikbaar is en welke maatregelen we door kunnen laten 

gaan. Daarna maken we volgend jaar definitieve ontwerpen. Dan worden ook pas eventueel 

benodigde vergunningen aangevraagd. 

 
Op donderdag 27 mei en maandag 31 mei 2021 hielden wij digitale inloopavonden om u te 

informeren over de voorgestelde plannen. Tijdens deze avonden zijn diverse vragen gesteld. In 

deze reactienota geven we een samenvatting van deze vragen en reacties met onze antwoorden. 

 
De volgende onderwerpen kwamen in meerdere vragen aan bod: 

1 Meewerken aan erf- en kavel beplanting 

2 Afwaarderen van de snelheid naar 60 km buiten de bebouwde kom en 30 km binnen de 

bebouwde kom 

3 Zicht bij aansluiting A50 

4 Zichtbaarheid betonbanden en inritten 

5 30 km snelheidsremmende maatregelen: zorg om veiligheid, overlast en bereikbaarheid 

6 Hoeveel snelheidsremmende maatregelen komen er in de Dorpsstraat en wat is het effect voor 

hulpdiensten? 

7 Strooibeleid bij 30 km/uur 

8 Weggedeelte tussen Wijkseweg en Emstermate 

9 Openbare verlichting tussen Emstermate en de begraafplaats 

10 Inzetten op handhaving als de weg is aangepast 

11 Kruispunt N792-Geerstraat-Veluwsedijk 

12 Kruispunt N792-Dorpsstraat-Deventerweg 

13 Routering in navigatie, te veel sluip (vracht)verkeer op N792 

14 Asmarkering in de bocht km 11,2 - km 11,3 

15 Gesnoeide populieren langs de Vaassenseweg 

16 Bestaand plateau Emstermate 

17 Overlast door putdeksels bij Twelloseweg nr. 19 

18 Kunnen fietsers wel uitwijken als de weg in Terwolde in de banden wordt gezet? 

19 Zonnepanelen plaatsen i.p.v. struiken 



 2 

Een aantal vragen hebben specifiek betrekking op één bepaalde locatie en/of specifiek adres. Deze 

vragen worden individueel beantwoord. 

 
1 Meewerken aan erf- en kavel beplanting 

Diverse mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het meewerken aan erf- en kavel 

beplanting om het oorspronkelijke landschap langs de N792 weer beleefbaar te maken en de 

biodiversiteit te versterken. Wij nemen contact op met deze belangstellenden. 

 
2 Afwaarderen van de snelheid naar 60 km/uur buiten de bebouwde kom en 

30 km/uur binnen de bebouwde kom 

Een meerderheid reageert positief op het voorstel om de snelheid te verlagen naar 60 km/uur 

buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom. 

 
Een beperkt aantal reageert hier negatief op en vindt dat snelheden 80 en 60 km buiten de kom en 

50 km binnen de kom moeten blijven, maar dat ingezet moet worden op handhaving op de delen 

waar te hard wordt gereden. Men maakt zich zorgen over de bereikbaarheid en overlast van de 

voorgestelde snelheidsremmende maatregelen. 

 
Er wordt gepleit om, ondanks dat het asfalt hier nog niet vervangen hoeft te worden in 2023, ook 

op het gedeelte tussen Emstermate en de rotonde bij Twello de snelheid te verlagen naar 

60 km/uur omdat ook hier (veel) te hard wordt gereden. 

 
De N792 kent allemaal verschillende snelheden (80, 60 en 50 km op een relatief kort stuk). We 

willen dit aanpassen naar 60 km buiten de bebouwde kom en 30 km binnen de bebouwde kom. De 

maximumsnelheid wordt hierdoor voorspelbaar. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid langs de weg in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale 

functie heeft. De functie en het gebruik van de weg wordt zo met elkaar in overeenstemming 

gebracht. 

Door de snelheid te verlagen willen we ook sluipverkeer tegengaan. Hierover wordt veel geklaagd. 

Verkeer met een plaatselijke bestemming en openbaar vervoer blijft wel mogelijk. 

 
In de praktijk blijkt dat alleen het aangeven van de maximumsnelheid van 60 km/u met borden 

niet helpt. Zonder fysieke aanpassingen aan de weg (zodat de inrichting van de weg past bij 

60 km/uur) zal politie de maximumsnelheid niet gaan handhaven. 

 
Met het de vormgeving van de plateau’s houden we uiteraard rekening met hulpdiensten, openbaar 

vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. We maken bijvoorbeeld de plateau’s niet te steil (voor 

een plateau van 8 cm is de helling 3,20 m lang) en we maken het bovenvlak voldoende lang. 

 
We realiseren ons dat ook op het deel tussen Emstermate en de rotonde bij Twello te hard wordt 

gereden en het wenselijk is ook hier de snelheid te verlagen. Omdat hiervoor ook 

snelheidsremmende maatregelen aangebracht moeten worden en we de markering moeten 

aanpassen doen we dit gelijktijdig met het vervangen van het asfalt. Het vroegtijdig vervangen van 

het asfalt is vanuit duurzaamheids- en kostenoverwegingen niet verantwoord. 

 
3 Zicht bij aansluiting A50 

Er wordt aangegeven dat het zicht op het verkeer komend vanaf de afritten van de A50 niet alleen 

slecht is door bomen maar ook door struiken en dat dit moet grondig moet worden gesaneerd. 

 
Het klopt dat het zicht vanaf de afritten niet optimaal is. Dit komt door de ligging van de weg in een 

bocht en op een helling maar zeker ook door begroeiing. In de verdere uitwerking onderzoeken we 

welke bomen en begroeiing verwijderd moeten worden om het zicht te verbeteren. 
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4 Zichtbaarheid betonbanden en inritten 

 
Er wordt aangegeven dat de koppen van de betonbanden die het fietspad van de weg scheiden en de 

inritten die ertussen liggen in het donker slecht zichtbaar zijn. Kunnen de banden wit gemaakt 

worden of vervangen worden door hagen? 

De vraag wordt gesteld voor het gedeelte tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk en tussen 

Emstermate en de rotonde N344. 

 
Het vervangen van de banden door hagen kan niet omdat hier onvoldoende ruimte en 

groeimogelijkheden zijn. Hagen verdragen strooizout ook slecht. Bovendien bieden hagen minder 

bescherming voor fietsers. 

Op het deel tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk willen we kijken of we de koppen van de banden 

inderdaad wit kunnen maken. 

Op het deel tussen Emstermate en de rotonde N344 waar de betonbanden aan beide zijden de 

fietspaden scheiden van de rijbaan en tegenliggend verkeer niet naar de zijkant kan uitwijken 

willen we de betonbanden extra accentueren door grotere en meer robuuste flexibele kunststof 

reflectorpalen aan te brengen. 

 
5 30 km snelheidsremmende maatregelen: zorg om veiligheid en overlast 

 
Mensen zijn positief over de verlaging van de snelheid naar 30 km/u maar vragen zich af wat het 

effect van snelheidsremmende maatregelen is op landbouwverkeer, de bereikbaarheid, 

opstoppingen en of ze veilig zijn voor fietsers. Van bepaalde maatregelen zijn er zorgen of ze geen 

overlast zullen veroorzaken (geluid en trillingen door optrekkend en afremmend verkeer). 

 
Met het type, de vormgeving en de locatie van de snelheidsremmende maatregelen houden we 

rekening met bereikbaarheid, openbaar vervoer, veiligheid en overlast. 

Het passeren van een plateau kan bij te hoge snelheid hinder veroorzaken. 

Waar binnen de bebouwde kom bebouwing te dicht langs de weg staat willen we daarom 

wegversmallingen toepassen in plaats van plateau’s. 

 
De snelheidsremmende maatregelen zijn primair bedoeld zijn om de maximum snelheid van 30 

km/u enigszins af te dwingen. Onze ervaring is dat dit binnen de bebouwde kom leidt tot een 

rustiger weggedrag. Het snelheidsverschil tussen snel- en langzaam verkeer wordt daardoor kleiner 

dan het nu is. Bij wegversmallingen moeten de automobilist en de fietser hun verkeersgedrag 

aanpassen aan elkaar. Een lagere snelheid en rustiger weggedrag helpen hierbij. 

 

 
6 Hoeveel snelheidsremmende maatregelen komen er in de Dorpsstraat en wat is 

het effect voor hulpdiensten? 

In de Dorpsstraat worden twee asverspringingen voorgesteld. 

De vormgeving van de maatregelen is volgens landelijke richtlijnen waarbij rekening is gehouden 

met de berijdbaarheid van deze voorzieningen voor hulpdiensten en het openbaar vervoer. 

 
7 Strooibeleid bij 30 km/u 

Er wordt gevraagd of het strooibeleid anders wordt als de bebouwde kom wordt afgewaardeerd 

naar 30 km/u. 

 
De weg blijft een provinciale weg en het strooibeleid blijft ongewijzigd. 



 4 

8 Weggedeelte tussen Wijkseweg en Emstermate 

Er wordt gevraagd of de snelheid op het weggedeelte tussen de Wijkseweg en Emstermate ook 

verlaagd kan worden naar 30 km/u en of hier ook asfaltonderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast 

wordt aangegeven dat de verzakkingen bij putten trillingen geven. 

 
Het wegdeel (Wijkseweg – Emstermate) bevindt zich buiten de bebouwde kom. Om de snelheid 

hier af te waarderen naar 30 km/u moet de bebouwde kom hier uitgebreid worden. 

Langs dit wegdeel is de bebouwing echter beperkt en ligt verspreid. Het omgevingsbeeld geeft 

daarom niet het gevoel dat de weg binnen de bebouwde kom ligt. 

 
Op dit gedeelte geeft is het asfalt kwalitatief nog te goed om in 2023 het hele weggedeelte te 

vervangen. De komende tijd blijven we de asfaltkwaliteit in de gaten houden. 

In de verdere voorbereiding van de werkzaamheden wordt gekeken naar de oorzaak en ernst van 

plaatselijke verzakkingen bij de putten en de noodzaak en mogelijkheden om daar maatregelen 

voor te nemen. 

 
9 Openbare verlichting tussen Emstermate en de begraafplaats 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om openbare verlichting op de fietspaden te plaatsen tussen 

Emstermate en de begraafplaats? 

 
In het algemeen gaan wij terughoudend om met het plaatsen van verlichting buiten de bebouwde 

kom. Dit doen we om flora en fauna te beschermen en om energie te besparen. Vanaf de provinciale 

weg is er voldoende zicht op het fietspad. De sociale veiligheid is hier dus geen probleem. 

Bovendien is het een niet erg druk bereden fietspad. Daarom vinden we op dit deel de bescherming 

van flora en fauna en energiebesparing belangrijker. Om de geleiding voor fietsers in het donker te 

verbeteren brengen we wel kantbelijningen (witte strepen) op de fietspaden aan. 

 
Op dit deel van de weg staat nu verlichting bij de zijwegen. We willen 2 lichtmasten extra plaatsen 

om de verlichting gelijkmatiger te verdelen. We stellen voor dit te doen tegenover de woningen 

17-19, waar het fietspad tegen de weg aan ligt en t.h.v. de noordelijke inrit van de begraafplaats. 

 
10 Snelheidshandhaving 

Er werd gevraagd of er niet meer ingezet kan worden op handhaving van de snelheid. 

 
Handhaving op snelheid is een zaak van de politie en het openbaar ministerie. Om te bepalen waar 

ze handhaven kijken ze o.a. naar de mate van structurele snelheidsoverschrijding, het 

ongevallenbeeld en of de weg volgens de richtlijnen is ingericht. 

 
Daarom passen we met het groot onderhoud ook de weginrichting aan. Met een geloofwaardige 

inrichting wordt getracht goed verkeersgedrag te realiseren. 

Na het uitvoeren van het groot onderhoud blijven wij de snelheid permanent monitoren. Als de 

snelheid dan structureel te hoog is, leggen we dit voor aan de politie. De politie beoordeelt dan of ze 

gaan handhaven of dat eventueel andere maatregelen kunnen helpen. 

 
11 Kruispunt N792-Geerstraat-Veluwsedijk 

Aanwonenden geven aan dat op dit kruispunt gevaarlijke situaties ontstaan doordat verkeer 

komend vanaf de N792 en uit de Veluwsedijk de bochten ’aansnijden’ en deze met te hoge snelheid 

nemen. Hierbij wordt over de verkeerde weghelft gereden. 

Ook wordt gevraagd of de schrikblokken in de berm aan de oostzijde van de Veluwsedijk verwijderd 

kunnen worden. 
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Om de snelheid waarmee automobilisten vanaf de N792 naar de Veluwsedijk rijden naar beneden 

te halen worden ter plaatse van dit kruispunt de “varkensruggen” tussen het fietspad en de rijbaan 

vervangen door bredere, fysieke geleiders. Hierdoor kunnen automobilisten de bocht naar de 

Veluwsedijk niet meer met hoge snelheid nemen en afsnijden. 

De schrikblokken worden verwijderd. 

Het huidige verkeersplateau passen we niet aan. 

 
12 Kruispunt N792-Dorpsstraat-Deventerweg 

Aanwonenden geven aan: 

• Overlast te ondervinden van de uitritconstructie in de Deventerweg. Vooral van vrachtverkeer 

dat over de korte en steile inritconstructie optrekt als ze van de Dorpsstraat de Deventerweg 

inrijdt. Gevraagd wordt of het uitritplateau verwijderd kan worden en snelheidsremmende 

maatregelen verderop in de Deventerweg kunnen worden genomen. 

• Het feit dat het voetpad langs de N792 aan de zijde van de Deventerweg stopt leidt voor het 

kruispunt tot ongewenste situaties (over de weg lopen of twee keer oversteken). Ook zijn de 

bomen voor de woning slecht en willen aanwonenden graag met de wegbeheerder in overleg 

over het anders inrichten van de situatie. 

 
De Deventerweg is eigendom van de gemeente Voorst. Met het afwaarderen van de N792 naar 30 

km/u moeten ook de aansluitende gemeentelijke wegen in Terwolde als 30 km/u weg worden 

ingericht. Dit geldt ook voor de Deventerweg. Dit willen we combineren met het aanbod van 

aanwonenden om de ruimte rond dit kruispunt anders in te richten waarbij we ook de inrichting 

van de Deventerweg kunnen betrekken. We willen hiervoor eerst een overleg inplannen met de 

direct omwonenden van het kruispunt, de gemeente Voorst en de provincie. We nemen hier 

binnenkort contact over op met de betrokkenen 

 
13 Routering in navigatie, te veel sluip (vracht)verkeer op N792 

Er wordt voorgesteld de routering in navigatiesystemen aan te passen omdat de N792 als kortste 

route tussen Vaassen (A50) en Deventer zou verschijnen. 

 
Door de voorgestelde snelheidsverlaging/afwaardering van de weg zal de N792 (mogelijk) niet 

meer als snelste route uit navigatiesystemen komen voor verkeer van de A50 naar Deventer en v.v. 

Een van de doelen van de snelheidsverlaging is om sluipverkeer tegen te gaan. Verkeer met een 

plaatselijke bestemming en openbaar vervoer blijft wel mogelijk. 

 
14 Asmarkering in de bocht km 11,2 - km 11,3 

Er wordt gevraagd geen doorgetrokken asstreep aan te brengen in de bocht (t.h.v. de Vaassenseweg 

nr. 23) i.v.m. de bereikbaarheid van de in- en uitrit en aandacht te hebben voor stroefheid van deze 

belijning i.v.m. gladheid en motorrijders. 

 
We willen hier een asstreep aanbrengen om het verkeer beter te geleiden en te zorgen dat de bocht 

niet ‘ingesneden’ wordt. Dit wordt een onderbroken streep waar u overheen mag om uw uitrit te 

bereiken. De stroefheid van het materiaal voldoet aan richtlijnen zodat dit veilig is voor 

motorrijders. 

 
15 Gesnoeide populieren langs de Vaassenseweg 

Er wordt gevraagd of de gesnoeide populieren langs de Vaassenseweg ook vervangen worden met 

het groot onderhoud? 

 
Tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk (km 7,5 en 8,5) staan aan de westzijde ca. 70 populieren. 

Ongeveer 3 jaar geleden is de vitaliteit onderzocht. Hieruit bleek dat de conditie en 

toekomstverwachting van deze bomen matig tot slecht is. 
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Naast de weg ligt een smalle berm en een Wetering (A-watergang) die deels eigendom is van het 

waterschap Vallei en Veluwe en deels van provincie Gelderland. 

Bij het vellen van deze bomen spelen meerdere aspecten. Het wortelgestel van de bomen is nodig 

voor de stabiliteit van de berm en de watergang. De bomen staan te dicht op de weg waardoor ze 

een risico voor de verkeersveiligheid vormen maar tegelijk hebben ze een matigend effect op de 

snelheid. Dit zou ook gelden voor nieuwe bomen. Voor het plaatsen van een geleiderail voor de 

bomen is onvoldoende ruimte. 

Om direct gevaar voor de verkeersveiligheid te voorkomen (val van dode takken) zijn de populieren 

in 2019 geknot. Een groot deel populieren is de afgelopen jaren weer uit gaan lopen. We willen op 

korte termijn de vitaliteit en toekomstverwachting nogmaals laten onderzoeken om dit mee te 

nemen in een brede afweging voor de beste oplossing. We hopen voor het eind van het jaar hier 

meer over te kunnen meedelen. 

16 Bestaande plateau Emstermate – N792 is te laag en werkt niet 

snelheidsverlagend 

Er wordt aangegeven dat het bestaande plateau Emstermate – N792 te laag is en niet 

snelheidsverlagend werkt. 

In de verdere uitwerking gaan we dit plateau inmeten om de werking ervan te kunnen beoordelen. 

17 Overlast door putdeksels bij Twelloseweg nr. 19 

Aanwonenden geven aan overlast van trillingen te ondervinden als gevolg van verzakte putdeksels. 

Op dit gedeelte is het asfalt nog van voldoende kwaliteit om in 2023 het asfalt op het hele 

weggedeelte te vervagen. In de verdere voorbereiding van de werkzaamheden wordt gekeken naar 

de oorzaak en ernst van de plaatselijke verzakkingen bij de putten en de noodzaak en 

mogelijkheden om maatregelen te nemen. 

18 Kunnen fietsers wel uitwijken als de weg in Terwolde in de banden wordt gezet? 

Er wordt gevraagd of het aanbrengen van opsluitbanden in de kom van Terwolde niet gevaarlijk is 

voor fietsers die dan niet meer kunnen uitwijken. 

De opsluitbanden worden aangebracht in de bebouwde kom waar nu de grasberm direct begint 

naast het asfalt. Het doel hiervan is om de snelheid te verlagen waardoor het verkeer rustiger rijdt 

en zich beter bewust is van fietsers. De wegbreedte tussen de banden is voldoende om fietsers hun 

ruimte te geven. Dit is een gebruikelijke situatie binnen een bebouwde kom. 

19 Zonnepanelen plaatsen 

Is het een idee om bij mensen die bereid zijn om erf- en kavel beplanting aan te brengen ook 

zonnepanelen te plaatsen achter de beplanting. 

Het door de provincie plaatsen en beheren van zonnepanelen op particulier eigendom kent diverse 

bezwaren en valt buiten de reikwijdte van het groot onderhoud aan de weg. 


