
  

VERSLAG  

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

Sessie Klankborgroep N797 Traject 24 Putten-Garderen,  

Projectnummer 60750426 (solitair 

 

Aan 

De leden van de klankbordgroep project N797 traject 24 

 

Van 

Afd. Uitvoering Werken 

 

Kopie aan 

 

 

 

 

1 Opening/vaststellen agenda • Actiepunten vorig overleg 
Wilbert heet alle leden van de klankbordgroep welkom in deze 1ste digitale bijeenkomst 

in het kader van het groot onderhoud aan de N797  Garderen-Putten. 

 

2 Voorstelronde 
Er volgt een voorstelronde van alle aanwezigen. In verband met de Algemene 

verordening gegevens (AVG) zijn onderstaand alleen de functies of belangen van de 

aanwezigen opgenomen.  

Adviseur landschap en ecologie provincie Gelderland 

Beheerder wegen bij de gemeente Putten. 

Vertegenwoordiger Landgoed Schovenhorst vanuit de recreatie. 

Adviseur verkeersveiligheid politie Oost-Gelderland. 

Adviseur Veilig Verkeer Nederland 

Adviseur Natuurlijke Omgeving | Postcommandant Natuurbrandverkenners 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

Vertegenwoordiger Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten. 

Vertegenwoordiger LTO Gelderse Vallei namens de agrariërs/woont in Putten. 

Voorzitter Plaatselijk Belang Garderen. 

Lid  Plaatselijk Belang Garderen. 

Vertegenwoordiger bungalow Park namens toeristische bedrijven. 

Vertegenwoordiger TLO Nederland. 

Vertegenwoordiger OBS de Schovenhorst. 

Voorzitter GO Barneveld-Stichting Toeristisch aanjaagteam Barneveld. 

Beleidsmedewerker Landbouw Cumela 

Vertegenwoordiger Rusthoeve-Puttense 
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 Verkeerskundige bij de Gemeente Barneveld. 

Vertegenwoordiger bewoners  

Communicatieadviseur mobiliteit bij de provincie Gelderland. 

Verkeerskundige bij de provincie Gelderland. 

Projectmanager provincie Gelderland 

Projectsecretaris provincie Gelderland 

 

3 Aanleiding van het project, waarom zitten we hier  
Wilbert ligt de aanleiding van het project toe. We hebben een verplichting als 

wegbeheerder om te zorgen dat weggebruikers veilig van A naar B kunnen te rijden. Met 

het groot onderhoud willen we de wegen en fietspaden weer in een technisch goede staat 

brengen, waarbij gelijktijdig wordt gekeken welke knelpunten meegenomen kunnen 

worden. Hierbij wordt gezocht naar een duurzame inrichting van de weg met een balans 

tussen Landschap, natuur, toerisme, bedrijven en omwonende.  

 

Proces  

We verwachten 2 à 3 klankbordgroep bijeenkomsten te organiseren.  1ste is vandaag 17 

februari 2021. De 2de medio april, hiervoor krijgt u 3 weken van tevoren een uitnodiging 

voor. Doel van de eerste bijeenkomst is het inventariseren van de huidige knelpunten. 

Wat gaat goed en wat moet beter. In de tweede bijeenkomst komen we terug met 

mogelijk oplossingsrichtingen.  

Besluitvorming in het najaar 2021. 

 

4 Processtappen om te komen tot een voorkeursalternatief  
De verslagen zijn straks terug te vinden op de website www.gelderland/N797 

 

5 Rol en spelregels van de Klankbordgroep (KBG) 
Voor ons als provincie is het belangrijk de ervaringen van de KBG-leden te horen. Het is 

voor u en ons belang om goede maatregelen te ontwikkelen. U bent hierbij de 

vertegenwoordigende partij. De rol van de KBG-leden is adviseren. Wat gaat er goed en 

wat niet.  De provincie van informatie voorzien. Maar dat de KBG dit ook terugkoppelt 

naar hun eigen organisatie toe. 
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6 Probleemanalyse 
We bespreken de volgende punten: 

Landschap, Natuur en Cultuurhistorie 

Verkeerskundig onderzoek 

Enquête 

Klankbordgroep 

 

KBG 

In 2012 is er ook een sessie geweest waarin veel punten naar voren kwamen en 

besproken zijn. Er is toen ook een evaluatie geweest. Zijn deze punten meegenomen? 

Wilbert geeft aan dat in de pre-verkenning is alles opnieuw bekeken. Het is de bedoeling 

om de weg af te waarderen naar 60 km/u in de volgende onderhoudstermijn. Onze 

opgave is om de weg in te richten als een 60 km weg. 

 

Landschap, Natuur en Cultuurhistorie afkorting LNC  

De ambities op het gebied van LNC toegelicht. Inhoudelijk wordt hiervoor verwezen naar 

de bijgevoegde hand-out. Naar aanleiding van de toelichting zijn geen vragen.  

 

Verkeerskundige gedeelte  

De provincie licht de verkeerskundige kenmerken van de N797 toe. Inhoudelijk wordt 

hiervoor verwezen naar de bijgevoegde hand-out. Naar aanleiding van de toelichting zijn 

geen vragen.  

 

Inventarisatie knelpunten KBG  

Om de afzonderlijke klankbordgroep leden voldoende de tijd en ruimte te geven om hun 

aandachtspunten toe te lichten gaat de groep uiteen in twee groepen. Per groep zijn de 

onderstaande aandachtspunten aangedragen. 
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 Groep 1 

ID Knelpunt Omschrijving 

1 Uitzicht vanuit zijweg Zicht Putterweg. Was een zandpad, maar is een weg geworden. 

Wordt ook door woonwerk verkeer gebruikt.  

2 Ontsluiting Klimbos Ontsluiting Klimbos. Gebruikers van het Klimbos parkeren aan de 

noordzijde, maar moeten de Oversteek gebruikers 

3 Fiets Onveilige fietsoversteek 

4 Verlichting Verlichting fietspaden ontbreekt. Het is als fietsers moeilijk om je 

in het donker te oriënteren 

5 Zicht Zicht in de nacht bij regen. Zeker als we straks de markering 

aanpassen. 

6 Snelheid Het instellen van een snelheid 60 is prima. Maar wees 

terughoudend met maatregelen. (wordt meermaals genoemd. Bij 

voorkeur geen as verspringen 

7 Schoolomgeving Snelheid gemotoriseerd verkeer op de N797. Probleem op en 

afrijden van het schoolterrein. De weg opkomen blijft lastig. Zicht 

is beperkt en er is weinig ruimte. Probleem is het gedrag van de 

mensen. Op de N797 rijdt veel dagelijks verkeer. Verzoek om 

handhaving van de 6 km snelheid 

8 Landgoed 

Schovenhorst 

Landgoed Schovenhorst: geen scheiding fiets auto.  
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 Groep 2 

ID Knelpunt Omschrijving 

1 Aansluiting hessenweg er wordt geklaagd dat hij te smal is 

2 Idee: doorzetten van de haag optische versmalling, verfraaiing van de omgeving 

3 Overgang van 80-60 dezelfde snelheid wordt voortgezet 

4 Hoge snelheid idee: lokaal versmallen. echter wel zorgvuldig de locatie 

uitzoeken i.v.m. overlast. kan er meer gehandhaafd worden 

5 Fietspad voorkomen dat de weg overgestoken moet worden middels 

een éénzijdig tweerichtingen fietspad 

6 Fietspad belijning van het fietspad niet goed zichtbaar 

7 Oversteek 120.000 bewegingen richting Klimbos. Te smalle 

opstelstrook. veel verkeer komt samen 

8 Verkeer afslaan veel verkeer dat afslaat 

9 Breedte fietspad druk op de fietspaden, met verschillende snelheden. moet 

het fietspad niet smaller? gaan fietsers dan juist meer naast 

elkaar rijden. 

10 Bankjes weinig picknick plaatsen 

11 Fietspad het fietspad is regelmatig voorzien van een nieuwe laag 

asfalt. het fietspad komt hoger, daardoor hoogteverschil 

12 Oprijzicht het fietspad en de rijbaan liggen veel hoger dan de 

oprit/afrit. Hierdoor is oprijzicht slecht. 

13 Van N-weg naar R-weg R-weg: recreatieve verbinding 

14 Fietspad ouders met kinderen fietsen naast elkaar, is het fietspad 

voldoende breed 

15 Parkeerplaats klopt het dat deze plek de centrale parkeerplaats wordt van 

dit gebied? Om zo het recreatie te zoneren. 

16 Parkeerplaats gemeente Putten heeft reeds een plan gemaakt om het te 

centraliseren 

17 Verbreden fietspad bermversteviging (zwijnen) voor veiligheid. 

18 Fietspad donker welke ideeën zijn er voor verlichting of het beter zichtbaar 

maken van het fietspad? Weeg ook de recreanten mee 

(eventueel lokaal) 

19 Wordt als drukke weg 

ervaren 

voor Gelderse begrippen een rustige weg, maar kan voor dit 

gebied wel als druk worden ervaren 

20 Verkeersdrempels lijken nu effectief, is het een idee om meer drempels te 

plaatsen? Geert: let wel op waar je ze plaatst i.v.m. met 

trilling en geluid 

21 Overstekend wild signaleringsbord eerder plaatsen. Veel overstekend wild 

22 Bomen Niet nog meer bomen kappen. Bij vorig onderhoud zijn er 

al veel bomen gekapt. 

23 Bomen Worden er wel bomen terug geplant als ze worden gekapt? 

24 Brandsingel Brandsingel is vanaf Putten tot aan de school redelijk tot 

goed op orde. De andere helft: van de school tot de 

gemeentegrens van Garderen dienen keuzes gemaakt te 

worden om de brandsingel te laten functioneren. 
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7 Terugkoppeling en vervolg  
 

Vervolg proces 

• De 2de KBG-sessie zal in de periode april plaatsvinden, deze wordt 3 weken van 

tevoren ingepland. 

• Ontwikkeling varianten. 

• Oplossingen N797 en verbeterpunten bespreken. 

• Verslag op web plaatsen. 

 

8 Sluiting 
De provincie bedankt sluit de bijeenkomst en bedankt iedereen voor hun inbreng. 
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