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ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST KLANKBORDGROEP 

Dinsdag 25 januari 2022 
 

Gestelde vragen en beantwoording 

 
1 THEMA VERKEER 

Vraag 

Klopt het dat er voor de fietsstraat Grintweg en de Churchillweg gerekend is met 28 km/u voor 

gemotoriseerd verkeer en 20 km/u voor de fietsers? 

Antwoord  

In het verkeersmodel hebben we met de toekomstige functie en inrichting van de Grintweg en 

Churchillweg gerekend, namelijk die van een fietsstraat. Omdat we verwachten dat er veel fietsers zijn, 

verwachten we een andere snelheid op deze wegvakken. Bij de Churchillweg en de Grintweg hebben we 

tussen de 20 en 30 km/u gerekend. Dat zijn gebruikelijke juiste snelheden op een fietsstraat om toe te 

passen, waarbij menging van auto’s en fietsers plaatsvindt en dus van een gemiddelde snelheid sprake 

is. Wij hanteren snelheden in het model, zodat de werkelijkheid zo dicht mogelijk wordt benaderd. 

Dit is een erg inhoudelijke vraag, daarom is afgesproken om hierover verder met elkaar in gesprek te 

gaan. 

  

2 Vraag 

Kunnen we al die gegevens krijgen? Van de gemeente heb ik gehoord dat bij 2 km meer of minder de 

verkeersintensiteit ook wijzigt. We willen daarom graag alle gegevens hebben. 

Antwoord  

Het verkeersmodel, waarmee gerekend is, is in te zien via het verantwoordingsdocument 

modelberekeningen Voorkeursalternatief BBW 2030 (Provinciaal Inpassingsplan Beter Bereikbaar 

Wageningen, bijlage 16). Daar zijn ook  de gegevens van de gehanteerde snelheden voor de huidige en 

toekomstige situatie opgenomen.  

Dit is een erg inhoudelijke vraag die de specialist moet beantwoorden. De vragensteller is uitgenodigd 

om een afspraak te maken om hierover verder in gesprek te gaan. De spreekuren zijn bedoeld om 

dergelijk inhoudelijke informatie nader toe te lichten. 

  

3 Vraag 

De Fietsersbond is te spreken over de aanpassingen. Bij de boerderij (Manschotlaan), te zien op zowel 

de tekening als in het filmpje, loopt het fietspad pal achter de boerderij. In de toelichting staat, op 

pagina 72: houd 18 meter afstand. Wij willen voorlangs, daar is 5 meter ruimte. Kan dat? 

Antwoord  

Het profiel dat nodig is tussen de boerderij, de bomen en de Lumentuin biedt geen ruimte voor een 

fietspad. Als het fietspad tussen de boerderij en busbaan komt, moeten de bomen daar weg. Wij geven 

in dit geval de voorkeur aan behoud van bomen en daarom leggen we het fietspad achter de boerderij. 

De exacte afstand wordt in het definitief ontwerp bepaald. 

  

4 Vraag 

Waar zijn de rotondes gebleven?  

Antwoord  

Er ligt nu één rotonde. En deze wordt in de plannen nu omgebouwd tot een kruispunt met 

verkeerslichten. De bestaande rotonde kan in de toekomst het verkeersaanbod niet meer voldoende 

verwerken en daarom zijn er nu verkeerslichten nodig. Overige kruispunten blijven kruispunten met 

verkeerslichten zoals dat nu ook al is en er komt een onderdoorgang bij  de Churchillweg. 

  

5 Vraag 

Het  filmpje toont vooral beelden in de lengterichting. Ik mis de dwarsverbindingen. Die zijn minder 

gestroomlijnd. Met name de Droevendaalsesteeg en ook bij de Bornsesteeg zie ik voor fietsers soms 

een haaks en een bochtig verloop van de fietspaden. Ik zie daar echter nog veel optimalisaties en 
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verbeteringen. Bijvoorbeeld ook de aansluiting op Bronland. Gaat dat nog verder verfijnd worden? Of 

moeten we het hiermee doen? 

Antwoord 

Het zijn geen fietspaden van anderhalf meter breed, maar brede fietspaden. Bochten en de 

gehanteerde boogstralen zijn ook conform de regels. Sommige bochten kunnen wellicht wat vloeiender 

ontworpen worden, dat zal geen probleem zijn. Dat verwerken we waar mogelijk en nodig in het 

definitieve ontwerp.  

Bronland: daar willen we haaks de busbaan passeren en dan moeten we haaks aansluiten op het 

fietspad. Heel veel keuze hebben we niet. Daarnaast heeft WUR nog wensen en eisen ten opzichte van 

het Dialogue Centre. We maken het zo vloeiend mogelijk ontworpen maar soms heb je dwangpunten. 

Als je suggesties hebt bespreken we die graag? Maak een printscreen en teken het erin. Dan kunnen we 

kijken of we dat mee kunnen nemen in de volgende ontwerpslag. 

  

6 Vraag 

Doelstelling project fietsstromen 2030: als dit etmaal-aantallen zijn, hoeveel zijn dit in de spitstijden? 

Hoeveel groen licht hebben ze nodig om de Nijenoord Allee te passeren? Dan hebben de fietsers zoveel 

groen licht nodig. Dan heeft het autoverkeer geen groen licht meer. Als de doorstroming wordt bepaald 

tussen spits en buiten spits. Is er rekening gehouden met absolute capaciteit? 

Antwoord  

In de berekening van de verkeerslichten wordt rekening gehouden met alle verkeersdeelnemers. We 

zijn ons ervan bewust dat het om grote aantallen fietsers gaat. We hebben een onderdoorgang bij de 

Churchillweg, die trekt ook fietsers aan van andere - met verkeerslichten geregelde - kruispunten. We 

hebben het doorgerekend met het verkeersmodel en het VRI-berekeningen model. Die tonen aan dat 

het afgewikkeld kan worden. 

  

7 Vraag  

Wat is het aantal fietsers over de onderdoorgang?  

Antwoord  

Tijdens de bijeenkomst worden de aantallen nagezocht en daaruit blijkt dat het ongeveer over 9800 

fietsers op de onderdoorgang gaat. 

  

8 Vraag 

Bij de Blauwe Bergen moet een flinke strook van het park af, de weg wordt ook breder. Het wordt 

moeilijker voor vleermuizen en eekhoorns om over te steken. Is er over nagedacht of de weg ook 

smaller kan? Het valt ons op dat de weg over een vrij kort deel tweebaans is. Kan het niet over een 

langer deel tweebaans blijven? Daarnaast is de berm aan de zuidzijde 7 meter. Kan dat ook wat 

smaller? 

Antwoord  

We hebben dit tijdens het ontwerpproces gekeken. De op- en afritten vragen om ruimte, we houden ze 

zo kort mogelijk, maar moet wel veilig zijn i.v.m. in- en uitvoegen. Deze lengtes zijn echt nodig. We 

hebben rekening gehouden met een ontwerpsnelheid van 50km/u en de daarbij benodigde 

bermbreedte. Dat heeft er mee te maken dat de Nijenoord Allee in een grote boog ligt. De 

onderdoorgang ligt ook in een boog. Aan de kant van de Blauwe Bergen heb je daardoor een 

dwangpunt, bij de Tarthorst ook met de busbaan. Hier ligt de weg er nu zo strak als mogelijk langs 

geprojecteerd. Daar zit geen optimalisatie meer in. De as van de weg kan niet anders. 

We willen die berm benutten om wellicht bomen te planten en sowieso delen gebruiken om weer 

bomen nieuw te planten. Zo kan de groenstructuur ook weer hersteld wordt. Er komt ook een 

eekhoornbrug om dit te herstellen. 

Als u ideeën heeft vanuit het Wageningen Milieu Overleg, kunt u ons dit meegeven. 

  

9 Vraag 

Aanvullend op de fietsersaantallen: er worden verschillende getallen genoemd. Waarmee is gerekend? 

Antwoord  

Mede op basis van fietstellingen en verwachte ruimtelijke en demografische ontwikkelingen hebben we 

een prognose opgesteld van het aantal fietsoversteekbewegingen per kruising aan de Nijenoord Allee 
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en de Mansholtlaan. Zaken die we hierbij onder andere hebben verdisconteerd zijn: de extra 

studentenhuisvesting aan de westzijde van de Wageningen, het nieuwe Aurora-onderwijsgebouw aan 

de westzijde van de Wageningen Campus en het feit dat (in de situatie vóór Covid19) een deel van de 

fietsers tussen Wageningen en de Campus omreed om de wachttijden bij de kruising Nijenoord Allee - 

Churchillweg te vermijden. De nieuwe ongelijkvloerse kruising die hier komt, zorgt dat een deel van de 

fietsoversteekbewegingen van de Hoevestein en de Rooseveltweg richting de Churchillweg verschuift. 

De prognoseberekening heeft tot één set fietsverkeerscijfers geleid, welke we in het project hanteren. 

  

10 Vraag 

De aanbevelingen in de veiligheidsaudit gaan onder meer over de tussenliggende wegvakken. Dat moet 

nog worden aangegeven. Wat gaan jullie doen met de aanbevelingen in de veiligheidsaudit? 

Antwoord  

De punten uit de verkeersveiligheidsaudit nemen we mee in het definitief ontwerp. Dat is klaar bij het 

ontwerp-inpassingsplan. Dan geven we aan wat we ermee gedaan hebben. 

  

 THEMA GELUID 

11 Vraag  

In het rapport staan alleen de 25 woningen aan de Rooseveltweg die vallen binnen het provinciale 

project. Dat wordt veroorzaakt door verkeer op de Rooseveltweg en niet op de Nijenoord Allee. Als het 

veroorzaakt wordt door de Rooseveltweg, en die weg is langer, dan zal dus ook verderop de 

geluidsbelasting hoger zijn? 

Antwoord  

De achtergrond van het onderzoeksgebied is in de wet opgenomen. Als je de weg aanpast, dan moet je 

geluidsonderzoek doen naar de gevolgen van die wijziging. Het onderzoeksgebied is het gebied waar je 

wijzigt én een zone eromheen. De Rooseveltweg is langer, maar de fysieke wijziging is de kruising van 

Rooseveltweg en Nijenoord Allee. Vandaar dat die 25 woningen onderzocht zijn. De toename van de 

Rooseveltweg komt ook door de toename van autonome ontwikkelingen elders en niet zozeer van het 

project Beter Bereikbaar Wageningen. 

  

12 Vraag 

Is isoleren van huizen een optie? Zo ja, wie gaat dat dan betalen?  

Wie bepaalt nou eigenlijk wat te hoge kosten zijn? 

Antwoord 

Op het moment dat je constateert dat er sprake is van een reconstructie met een toename van meer 

dan 1,5 dB, dan moet je maatregelen overwegen. Eerst Bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen, 

zoals stilwegdek (bronmaatregel) of een geluidsscherm (overdrachtsmaatregel). Als deze maatregelen 

onvoldoende werken, te kostbaar zijn of bijvoorbeeld vanuit veiligheid niet kunnen, komt de volgende 

stap in beeld. Op dat moment moet er eerst een ‘hogere waarden’ worden gevraagd. Dat kent een eigen 

procedure, waar je ook op kan inspreken. Bij een hogere waarden procedure hoort na afloop ook een 

onderzoek naar het geluidsniveau binnenin de woning. Er wordt getoetst of het geluidsniveau binnen 

in de woning voldoet aan de norm. Als dat niet het geval is, dan moet daar iets aan gebeuren, dat is een 

verplichting. Als uw woning een hogere waarde krijgt, dan bieden we dus, waar nodig, maatregelen 

aan. We hebben hier veel woningen met een toename van meer dan 1,5 dB. Dan zijn wellicht de 

innovatieve maatregelen (dit zijn in dit geval overdrachtsmaatregelen) een goede optie. 

  

13 Vraag 

Hoe zit het met luchtkwaliteit? Is het wel gezond om bijvoorbeeld. naar Ede te fietsen?  

Antwoord 

De luchtkwaliteit in een stad wordt voor een groot deel bepaald door achtergrondconcentraties. Een 

bijdrage van het verkeer op de luchtkwaliteit op het fietspad is beperkt, ook gezien de beperkte 

verblijfsduur van een fietser op het fietspad. Per definitie is luchtverontreiniging niet goed voor je, 

maar het is niet dusdanig hoog dat er maatregelen nodig zijn. Er wordt voldaan aan alle normen. Die 

normen worden getoetst op locaties waar langdurige blootstelling plaatsvindt (zoals bij woningen). 

  

14 Vraag 
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Kijkt de provincie ook integraal naar de maatregelen voor geluid en fijnstof? Wat zijn maatregelen om 

de overlast te verminderen? 

Antwoord  

Er is nu nog geen duidelijkheid waarvoor precies wordt gekozen. Innovatieve maatregelen zijn 

innovatief, maar nu nog niet wettelijk geregeld. Als ze opgenomen zijn in de wettelijke regels, dan 

wordt dit nogmaals bekeken. Deze maatregelen hebben ook effect op woningen verder weg. Woningen 

die verder weg liggen en voldoen aan normen komen op zich niet in aanmerking voor maatregelen, 

maar kunnen wel profiteren van (overdrachts-)maatregelen die worden getroffen vanwege andere 

woningen. 

Ten aanzien van fijnstof: aan alle normen wordt voldaan. Er worden daarom geen extra maatregelen 

getroffen. De onderdoorgang zit in de berekeningen. En dat geeft geen overschrijding. 

Ten aanzien van toename bovenop de huidige norm: de wegbeheerder hoeft niet te acteren op het 

autoverkeer dat nu op de weg zit of toename van geluid door autonome groei. Pas als het project een 

toename veroorzaakt, is het nodig om maatregelen te treffen. 

Het toetsmoment van normen ontstaat pas als er iets wijzigt aan de weg. 

  

15 Vraag 

Wat voor kwaliteit geluidsscherm is aangehouden? Bijvoorbeeld bij de hoek Rooseveltweg/Nijenoord 

Allee. Daar zijn twee deuren geplaatst en de is geluidsoverlast enorm toegenomen. 

Hoe wordt gerekend als van meerdere wegen de geluidsbelasting toeneemt? 

Antwoord 

We hebben na het overleg van dinsdag 25 januari 2022 gecheckt hoe het scherm in het model zit. Er is 

daarbij gekeken naar de bevindingen van het akoestisch adviesbureau die in 2005 onderzoek naar het 

scherm heeft gedaan. We constateren dat het scherm in het rekenmodel overeenkomt met de situatie 

die het adviesbureau heeft aangetroffen. Als er een toegangsdeur is geplaatst, dan moet het wel goed 

afgedicht zijn. Dat kan een zwak punt zijn. Dat ligt bij beheerder van ’t scherm. 

 

Eerst wordt per weg getoetst of er sprake is van een toename van 1,5 dB of meer. Op het moment dat de 

maatregelen gedimensioneerd worden, dan wordt gekeken naar de cumulatie met alle wegen. Dus dan 

kijk je naar meerdere geluidsbronnen. En daar baseer je de maatregelen op. 

  

16 Vraag 

Is er rekening gehouden met de BSO? 

Antwoord 

Gebouwen waar onderwijs wordt gegeven of waar slaapruimtes zijn (zoals bij een kinderopvang), zijn 

geluidsgevoelig volgens de wet. Dat geldt niet voor de BSO aan de Bornsesteeg 2b, omdat daar geen 

onderwijs wordt gegeven en omdat er slaapruimtes zijn. We hebben de BSO wel meegenomen in de 

berekeningen, maar is wettelijk geen geluidgevoelige bestemming. Zoals in het geluidsrapport, bijlage 

V, is aangegeven, is deze geluidbelasting ter informatie berekend. 

  

17 Vraag 

Is het mogelijk om de onderzoeken van de gemeente over het scherm mee te nemen in het provinciale 

onderzoek in plaats van  de hypothetische waarden? 

Het geluidsscherm is voor 10 dB meegerekend. Maar kunnen jullie die genoemde 5 dB niet 

meenemen? 

Antwoord 

We hebben na het overleg van dinsdag 25 januari 2022 gecheckt hoe het scherm in het model zit. Er is 

daarbij gekeken naar de bevindingen van het akoestisch adviesbureau die in 2005 onderzoek naar het 

scherm heeft gedaan. We constateren dat het scherm in het rekenmodel overeenkomt met de situatie 

die het adviesbureau heeft aangetroffen. Het uitgangspunt dat er een reductie van 5 dB wordt behaald 

op de begane grond bij de woningen zit in het rekenmodel. 

  

 THEMA LANDSCHAP 

18 Vraag 

Komen er meer bomen dan dat er worden gekapt ? 
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Antwoord 

Ja, er worden 250 bomen worden gekapt. Die planten we ruimschoots terug, namelijk 430 bomen. En 

er blijven 430 bomen staan. 

  

19 Vraag 

Hoe ga je om met de groenstructuren aansluitend op de faunapassages? 

Antwoord 

De locaties van faunapassages staan op de kaart. Door de gemeente wordt er momenteel aanvullend 

ecologisch onderzoek gedaan naar de looproutes van dieren. Met de uitkomsten van dit onderzoek 

gaan wij aan de slag om de gebieden rondom de faunapassages verder vorm te geven. Dit doen we 

samen met een ecoloog. 

  

20 Vraag 

Genoemd zijn drie faunatunnels, zijn dat nieuwe faunatunnels? 

Antwoord 

Nee, het gaat om bestaande faunatunnels onder de Mansholtlaan, maar er zijn twijfels over het 

functioneren van deze faunatunnels. In het voorontwerp staat dat deze faunatunnels verbeterd 

worden. Als het aanvullende ecologisch onderzoek klaar is, dan kunnen we kijken of hier wat bij komt 

en wie dat financiert. 

  

21 Vraag 

Er worden 430 bomen teruggeplant. Hoeveel bomen worden er teruggeplant binnen het 

onderzoeksgebied? 

Antwoord 

430 bomen blijven staan binnen het plangebied. En 430 nieuwe bomen planten we aan. In de volgende 

fase, tussen het voorontwerp en ontwerp, zal er een verdere afstemming plaatsvinden tussen nieuw te 

planten bomen, verlichting en ondergrondse kabels en leidingen. Daarnaast hebben we twee 

zoekgebieden aangewezen buiten het plangebied voor extra bomen.  

  

22 Vraag 

Klopt het dat de bomen vooral teruggeplaatst worden buiten de bebouwde kom? 
 

Waarom wordt het fietspad in de Blauwe Bergen 4,5 meter breed, terwijl het elders maar 3 meter breed 

is? 

Antwoord 

Nee, op de Mansholtlaan worden de meeste bomen behouden; de meeste bomen worden geplant op de 

Nijenoord Allee. 

 

Er is veel gediscussieerd over de breedte van het fietspad. Uit deze discussie en daarnaast de fietsvisie 

van de gemeente, het stimuleren van fietsgebruik, is deze breedte vastgesteld.  

De breedte van het fietspad wordt bepaald door verschillende snelheden van de gebruikers. Op deze 

fietsstructuur mogen ook speedpedelecs, wellicht mogen er zelfs bromfietsers op (en dus niet in de 

onderdoorgang) en is het een twee-richtingen fietspad. Het is een groot verschil bij Pomona, daar 

hadden we graag 3,5 meter breed gewild, maar vanwege de aanwezigheid van bomen is dat 3 meter 

breed geworden. Voor de hoofdstructuur worden geen concessies gedaan. 

  

23 Vraag 

Graag zien we bij de fietsplannen een integraal beeld. Juist bij Bornsesteeg en Blauwe Bergen, vooral 

vanuit Noordwest naar Bennekom. Maar die stroom gaat ook over de campus. Dus hoeveel fietsers 

fietsen daar op de Blauwe Bergen? Je wil een balans tussen veilig, effect en groen. We doen een 

uitnodiging aan de gemeente om te praten over fietsstromen en aan de provincie over behoud van 

groen. 
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Wat is de gemeentelijke visie op de fietsstructuur in relatie tot groen? Kan het niet meer over de 

Campus? 

Antwoord (gemeente Wageningen) 

Vanuit het gemeentelijk beleid, vastgelegd in de netwerkvisie, streeft Wageningen naar een fijnmazige 

fietsstructuur. Dat betekent dat in de bebouwde kom (inclusief Campus WUR) bij voorkeur elke 250 m 

een goede fietsverbinding/route mogelijk is. Daarom zijn beide fietsroutes wenselijk. Goede spreiding 

van fietsroutes en fietsaantallen is voor alle verkeersdeelnemers belangrijk voor de bereikbaarheid en 

doorstroming van verkeer in zijn algemeenheid. 

  

24 Vraag  

Fietsend vanuit Noordwest naar Oost geeft dit op de kaart in Oost-West richting 9 befietsbare routes. 

Is dit niet teveel? 

Antwoord (gemeente Wageningen) 

Het is correct dat dit 9 routes zijn. Dat is conform de gemeentelijke ambitie. Vanuit die ambitie bezien 

is 9 stuks wenselijk. Daarmee wordt een fijnmazig fietsnetwerk gerealiseerd. 

  

 THEMA ECOLOGIE 

25 Vraag 

Worden er nieuwe bomen geplant langs de rand van het sportpark? En worden partijen daarbij 

betrokken? 

Antwoord 

Dat is een zoekgebied. We komen er bij de partijen aan de noordkant op terug hoe we dat specifieke 

gebied gaan inrichten. 

  

26 Vraag 

De groenstructuur tussen sportpark en Nijenoord Allee wordt doorbroken. Een doorgaande 

groenstructuur is belangrijk voor vleermuizen en eekhoorns. Is dit een essentiële groenstructuur? 

Antwoord 

Wij hebben in 2019 onderzoek gedaan naar de functie als vliegroute van vleermuizen, en in hoeverre 

dat het essentieel is. Er zijn goede alternatieven, dus wettelijk niet essentieel. Dit jaar actualiseren we  

dit onderzoek en kijken we ook weer naar de functie van deze vliegroute. En aan de hand daarvan 

kijken of iets essentieel. Los daarvan kan je kijken in hoeverre je toch iets kan doen.  

  

27 Vraag 

Worden verkeersslachtoffers onder dieren ook meegenomen bij ecologie? 

Antwoord 

Voor zover mogelijk nemen we dat mee. We kijken daar bijvoorbeeld bij eekhoorns naar, we hebben 

daarom de eekhoornbrug ook op die plek neergelegd. We brengen populatie van amfibieën goed in 

kaart, ook de gegevens van werkgroepen nemen we mee. Eventuele faunavoorzieningen, komen op 

later moment. 

  

28 Vraag 

Wat vindt de WUR van het zoekgebied van bomen achter Radix? 

Antwoord 

Het is een zoekgebied. De WUR is hiervan geen voorstander. Vanuit landschap is dit een goede plek 

om landschappelijk in te passen. Maar het gebruik en de functionaliteit van de gronden rond Radix 

leidt ertoe dat aanplant van bomen op deze plaats niet voor de hand ligt.  

  

 THEMA PROCES 

29 Vraag 

Wordt er geen advies op het voorontwerp-inpassingsplan gevraagd aan belangengroepen? 

Antwoord 
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Nee, er wordt geen advies gevraagd aan de belangengroepen over het voorontwerp inpassingsplan. Wel 

komen er drie meedenkvragen voor iedereen, waar de belangengroepen natuurlijk ook hun advies 

kunnen geven. Deze meedenkvragen staan vanaf 27 januari t/m 13 februari 2022 op 

www.abrinbeeld.nl 

  

30 Vraag 

Besluit de gemeenteraad over het advies aan de provincie over het voorontwerp-inpassingsplan? 

Antwoord 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het College van Burgemeester en Wethouders van 

Wageningen om advies gevraagd. Dit wordt ook wel het wettelijk vooroverleg genoemd. Daarnaast 

‘horen zij de Raad’. Ook dit is opgenomen als verplicht onderdeel van een inpassingsplan. Op welke 

wijze de Raad en het College van Wageningen hiermee om gaan, is aan henzelf. Bij andere 

inpassingsplannen zien we dat het advies van het College gedeeld wordt met de Raad en hier soms het 

gesprek over wordt gevoerd tussen College en Raad. 

  

 THEMA ALGEMEEN 

31 Vraag 

Witteveen en Bos, pagina 203, intensiteiten zijn verrijkt. Zijn die verrijkingscijfers openbaar? Hoe is 

die verdeling in licht, middel en zwaar verkeer? 

Antwoord 

Verrijking van verkeerscijfers betekent dat er een verdeling van de verkeerssamenstelling plaatsvindt. 

Deze cijfers zijn openbaar omdat dit ook input vormt voor de geluidanalyses. 

De onderverdeling is ook in het verkeersmodel gehanteerd en is afkomstig uit de verkeerstellingen die 

in het kader van het verkeersmodel zijn uitgevoerd. Bij de tellingen zijn namelijk niet alleen de 

aantallen voertuigen geregistreerd, maar is ook onderscheid gemaakt naar lichte, middelzware en 

zware voertuigen, en naar de dag-, avond- en nachtperiode. Wij hebben de gegevens als bijlage ook bij 

deze beantwoording gevoegd. 
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Bijlage (bij vraag 31) 
 

Onderstaand de doorsneden en tabel zoals opgenomen in de rapportage (december 2021). 

 

Afbeelding 1 Doorsnedes verkeersintensiteiten 
 

 
 

Tabel 1 Verkeersintensiteiten huidige (2022) en toekomstige situatie (2034) 
 

Doorsnede Weg Etmaalintensiteit 

2022 (mvt / uur) 

Etmaalintensiteit 

2034 (mvt /uur) 

Procentuele 

verandering in % 

1 Mansholtlaan 21.493 31.962 49  

2 Droevendaalsesteeg 827 701 -15  

3 Droevendaalsesteeg 3.622 2.515 -31  

4 Mansholtlaan 20.951 28.625 37  

5 Mansholtlaan 20.951 27.394 31  

6 Grintweg 2.285 300 -87  

7 Mansholtlaan 9.768 10.501 8  

8 Nijenoord Allee 14.496 18.233 26  

9 Bornsesteeg 357 245 -31  

10 Churchillweg 4.399 1.496 -66  

11 Nijenoord Allee 11.318 16.688 47  

12 Mondriaanlaan 2.926 3.991 36  

13 Rooseveltweg 3.066 6.548 114  

14 Nijenoord Allee 8.811 12.224 39  
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Aanvullende informatie met betrekking tot de verkeerscijfers. 

 

Tabel 2 Verkeersintensiteiten huidige situatie (2022) op doorsneden met verdeling voertuigen en 

perioden 

 

 
 

Tabel 3 Verkeersintensiteiten toekomstige situatie (2034) op doorsneden met verdeling voertuigen en 

perioden 

 

 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Vragen en beantwoording infobijeenkomst klankbordgroep - 25 januari 2022 def.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Overgeslagen		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
