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ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST OPENBAAR 

Woensdag 26 januari 2022 
 

Gestelde vragen en beantwoording 

 
 THEMA VERKEER 

1 

 

Vraag 

a. Eerder is aangegeven dat er geen voetpad achter de geluidswal Tarthorst gepland was. In het 

filmpje is het wel opgenomen. Klop dit? 

b. Is er genoeg ruimte om de onderdoorgang te realiseren, i.v.m. het autospeelbos? 

c. In het filmpje is geen oversteek voor voetgangers op de onderdoorgang te zien. Zit dit in het 

ontwerp? 

Antwoord  

a. De vraag of het voetpad behouden moet worden, is gesteld als meedenkvraag en hierop is 

gereageerd dat men er de voorkeur aan geeft om dit te behouden. Vandaar dat het is opgenomen in 

het ontwerp. Hoe dit vormgegeven wordt, staat nog niet vast. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een 

vormgeving te kiezen met een tegelpad of een ander soortige verharding, zodat het niet uitnodigt 

tot fietsen. 

b. Voor het bouwen van de onderdoorgang is meer ruimte nodig, deze is aan de zuidkant gevonden. 

Over een ‘autospeelbos’ is ons niets bekend. Daarover gaan we navraag doen en zullen we zo nodig 

betrekken bij de verder detaillering.   

c. De voetganger heeft zowel links als rechts een eigen pad langs de Churchillweg over de 

onderdoorgang. Er komen geen zebrapaden, de overstekende voetganger heeft hier immers al 

voorrang. 

  

2 Vraag 

a. Een fietsaansluiting richting snelle fietsroute (SFR) ontbreekt op de Kielekampsteeg, datzelfde 

geldt bij de Droevendaalsesteeg. Er zijn veel bochten, dit is toch niet fietsvriendelijk? 

b. Gaat het fietspad over de boerderij heen? Hoe komen auto’s en fietsers bij de boerderij? 

c. Waar liggen aan de Nijenoord Allee wel/geen voetpaden? 

d. De aansluiting van de onderdoorgang op de fietspaden ziet er vreemd uit. Denken jullie niet dat de  

fietsers een kortere route (olifanten-paadjes) zullen gaan kiezen? 

e. Westelijke entree van de WUR mist. Klopt dit? 

Antwoord  

a. Het fietspad Kielekampsteeg is een gemeentelijk project. De gemeente gaat dit realiseren, samen 

met de gemeente Ede en de WUR. De provincie sluit hierbij aan. 

Droevendaalsesteeg: het fietspad Born-Oost biedt een directe verbinding met de SFR. 

b. Het fietspad gaat om de boerderij heen. De boerderij blijft staan en is bereikbaar via het fietspad. 

Op de website ABR in Beeld was dat foutief weergegeven. Dat is inmiddels aangepast.  

c. Aan de zuidkant van de Nijenoord Allee is het mogelijk om over het fietspad te lopen. Voor 

voetgangers tussen Hoevestein en restaurant ’t Gesprek is het mogelijk te voet gebruik te maken 

van het fietspad. Voor een apart voetpad is veel extra ruimte nodig. Dit is de overweging geweest 

om dit niet in het ontwerp mee te nemen. Met de gemeente blijven we in gesprek hierover. 

d. De zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ worden voorkomen met de invulling van groen. 

e. Het ontwerp van de Westelijke entree is geen onderdeel van Beter Bereikbaar Wageningen. De 

WUR en gemeente maken dat ontwerp. De verkeerseffecten van de westelijke ontsluiting zijn van 

invloed op de doorstroming van het verkeer op de  Nijenoord Allee en Rooseveltweg en andersom. 

Om die reden nemen we de verkeerseffecten van de westelijke ontsluiting mee in het 

verkeersmodel van Beter Bereikbaar Wageningen. Uiteraard stemmen provincie, gemeente en 

WUR de plannen goed op elkaar af. 

  

3 Vraag 

Waarom is bij Hoevestein geen ongelijkvloerse kruising? Er zijn namelijk al meer verkeerslichten, wat 

doet dit voor de doorstroming? 
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Antwoord  

De verkeerslichten bieden een veilige overgang voor fietsers en voetgangers. We hebben het traject 

doorgerekend op de doelstellingen. Die doelstelling halen we bijna overal. Ondanks het extra 

verkeerslicht hebben we vermindering in reistijd. Dus is het niet nodig om een tweede onderdoorgang 

te bouwen. Ook is de verwachting dat het aantal fietsers deels verschuift naar de Churchillweg. 

De verkeerslichten worden gekoppeld aan de verkeerslichten bij ’t Gesprek om een goede doorstroming 

van het autoverkeer te realiseren. 

  

4 Vraag 

De verhouding tussen onderdoorgang en verkeerslicht Hoevestein is niet in balans. Hoe is dat tot stand 

gekomen? 

Waarom is er niet gekozen voor een fietspad aan de Noordkant, zodat fietsers niet met een slinger van 

de zuidkant over de Churchillweg naar de noordkant hoeven te gaan?  

Antwoord 

De Churchillweg is een uitwisselpunt in alle richtingen van auto’s, fietsen en voetgangers. Hoevestein 

is een oversteekpunt voor fietsers en voetgangers. Dit zijn andere vervoersbewegingen en daarom is 

voor allebei een andere oplossing nodig om dit te faciliteren.  

Onderzoek naar het fietspad aan noordkant is beschreven de Ontwerpnota Wegen (zie bijlage 1 van het 

Provinciaal Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen). Daar leest u de afweging. Deze variant sluit 

aan bij de fietsvisie van de gemeente. 

  

5 Vraag 

Hoe gaat het met de inrichting van de fietsstraat verderop in de Tarthorst?  

Antwoord  

De gemeente pakt dit deel verder op. Het zal eenzelfde inrichting krijgen als de fietsstraat.  

  

 THEMA GELUID 

6 Vraag  

In het filmpje wordt aangegeven dat bij een toename van 1,5 decibel of meer er sprake is van 

reconstructie. Hoe gaat dat in zijn werk?  

Maatregelen zijn mogelijk, maar als dit te duur wordt, dan wordt een hogere waarde aangevraagd. 

Voor een aantal maatregelen zijn ook kosten opgenomen. Wie bepaalt dat of het te duur is? 

Antwoord  

Als de toename meer dan 1,5 decibel is, dan moeten maatregelen afgewogen worden. Eerst kijken we 

naar bronmaatregelen aan de weg (zoals stil wegdek), dan overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld 

geluidschermen), dan pas bij woningen. 

 

Als je bijvoorbeeld een enkele woning hebt, dan is stil asfalt vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. 

Als de groep woningen groter is, dan is die keuze lastiger. Er is geen wettelijke regel die voorschrijft 

wanneer een maatregel doelmatig is of niet. Het is een bestuurlijke afweging. Ook stedenbouwkundige, 

landschappelijke en verkeersveiligheidsafwegingen kunnen daarin een rol spelen. 

 

Op het moment dat hogere waarden worden vastgesteld, geldt direct de verplichting om naar het 

geluidsniveau ín de woning te kijken. Dat moet namelijk altijd voldoen. Die maatregelen zijn ook 

kostbaar. Dit weegt daardoor ook mee in de keuze over maatregelen aan de bron (de weg) en in de 

overdracht (tussen weg en woning). 

 

  

  

7 Vraag 

Hoe komen de vakken op de kaart, waar de geluidsoverlast gemeten wordt, tot stand? 

Antwoord  

file:///C:/Users/mdelen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XKRZ5YKH/Bijlage_2_Voorontwerp_inpassingsplan_Beter_Bereikbaar_Wageningen,_toelichting_en_bijlagen_(PS2021-873)%20(stateninformatie.nl)
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De geluidsbelasting wordt met berekeningen in een model uitgevoerd. In het rekenmodel geven wij 

parameters mee, zoals de hoeveelheid verkeer, de aanwezigheid van gebouwen en reflecties in de 

bodem. De wet schrijft voor hoe groot het onderzoeksgebied is. Vanaf hoeveel meter vanaf de weg. Die 

zones staan in het geluidsrapport genoemd. Dat is ongeveer 200 meter van de weg. 

  

8 Vraag 

Er wordt gezegd dat maatregelen niet worden toegepast: geen stil asfalt, diffractor. Kan dat niet 

cumulatief? Wordt het dan niet beter? 

Antwoord  

Stil asfalt kan je niet aanleggen op kruisingen in verband met verhoogde kans op slijtage door afslaand 

verkeer. Wat je moet doen volgens de wet is de toename van het project compenseren. Daarbij worden 

alle mogelijke maatregelen langsgelopen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een combinatie van 

maatregelen het meest effectief is. Dat is wel een lastige puzzel. Onderzoek moet nog uitwijzen wat het 

meest effectieve pakket is. 

  

9 Vraag 

De Tarthorst en de Weides zitten voor een deel vlak op de kruising van de Nijenoord Allee en 

Rooseveltweg. Afgelopen 5 jaar is het verkeer al toegenomen. Met de komst van de tunnel hoopt al het 

verkeer zich op bij deze kruising. Daarbij zal het verkeer op de Rooseveltweg toenemen door de 

fietsstraat. 

Welke maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast van deze kruising te verminderen? 

Antwoord  

Voor alle woningen, waarbij de toename van het geluid meer dan 1,5 dB bedraagt, wordt een hogere 

grenswaarde vastgesteld. Daar aan gekoppeld is de verplichting om onderzoek te doen naar het 

geluidniveau in deze woningen. Als blijkt dat de norm voor het binnenniveau overschreden wordt, dan 

worden maatregelen aan de gevel aangeboden. Op de kruising is het lastig om andere maatregelen te 

treffen, maar we gaan nog wel onderzoeken of er innovatieve maatregelen op deze locatie de toename 

van 1,5 dB op woningen kan wegnemen.  

  

10 Vraag 

In de geluidswal is een metalen deur geplaatst. Wij merken nu meer overlast. Wat wordt hier mee 

gedaan? 

Antwoord  

Vooralsnog wordt het geluidscherm niet hoger gemaakt of verlengd. Wel wordt er nog onderzoek 

gedaan of er op een aantal plekken een whistop geplaatst kan worden. Deze whistop kan een extra 

geluidreductie opleveren van maximaal 5 dB. 

  

 THEMA LANDSCHAP 

11 

 

Vraag 

Hoeveel bomen worden gekapt en worden deze gecompenseerd?  

Wat zijn zoekgebieden en hoe werkt dat? 

Antwoord  

In het plan blijven 430 bomen staan, 250 bomen worden gekapt. Die planten we ruimschoots terug, in 

het voorontwerp staan nu 430 bomen ingetekend. 

 

De zoekgebieden voor bomencompensatie, zijn zoekgebieden buiten het plangebied die vanuit 

landschap interessant zijn om te vergroenen. Dat staat echter niet vast. Het gaat in overleg met de 

betreffende eigenaars/stakeholders. 

Bijvoorbeeld bij de sportaccommodatie de Bongerd gaat het om verdichten van het bestaande groen 

aan de zuidzijde, zodat er minder zicht is tussen de Bongerd en de weg. Hierover gaan we in gesprek 

met de sportverenigingen.  

  

12 Vraag  

De onderdoorgang wordt omlijst met een betonnen strook, kan dat groener? 
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Antwoord  

De betonnen strook is onderdeel van de tunnelbak. Er is een vrij smalle ruimte van ongeveer 2 meter 

tussen de weg en de tunnelbak. Dit wordt ingevuld met heesters of gras. Het toevoegen van nieuwe 

bomen is lastig in verband met een obstakelvrije zone die noodzakelijk is. In deze zone mogen geen 

bomen worden geplant. 

  

 THEMA ECOLOGIE 

13 Vraag 

Wat gaat er gebeuren met de bomen die weggehaald worden? Oude, volwassen bomen hebben veel 

CO2 vastgelegd namelijk. 

Antwoord 

Dit staat nog niet vast. Hier zal met de gemeente naar gekeken worden, naar een goede oplossing. Het 

wordt in het vervolgtraject onderzocht. 

  

14 Vraag 

Stukje tussen monumentale boerderij en de Kierkamperweg, fietspad met bermsloot. Het talud staat 

op sommige plaatsen vol met anemoontjes, en dit duidt op kwelwater, blijven die behouden? 

Antwoord 

Dit is bekend. In de wet is zorgplicht opgenomen en vanuit dat oogpunt wordt er naar gekeken. 

  

15 Vraag 

Verdichten van de houtwal aan noordkant Nijenoord Allee: voor het plaatsen van zonnepanelen op het 

clubhuis van de Atletiekvereniging zijn juist bomen gekapt en is een bongerd daarvoor in de plaats 

gekomen. Is daar nog wat mogelijk? 

Antwoord  

Zie ook het antwoord op vraag 11. Met de verenigingen worden gesprekken gevoerd. Binnenkort wordt 

de werkgrens uitgezet en wordt dit inzichtelijk.  

  

16 Vraag 

Stikstofdepositie: stel dat er geen bedrijven willen compenseren of andere maatregelen niet mogelijk 

zijn. Gaat het project niet door? 

Antwoord 

Nee, dit type problemen wordt opgelost. 

  

 THEMA PROCES 

17 Vraag 

Als we verder in de toekomst kijken en het plan wordt vastgesteld en de geluidsbelasting duidelijk is, is 

het dan ook mogelijk om planschade/compensatie aan te vragen? Gaat dit automatisch in zijn werk? 

Antwoord 

Een verzoek om planschade moet je zelf aanvragen. Dat gaat niet automatisch. Dit kan op het moment 

dat het inpassingsplan onherroepelijk is. Dit is na de vaststelling van het inpassingsplan door 

Provinciale Staten en niemand beroep in stelt bij de Raad van State. Als er wel beroepen worden 

ingediend, dan is het plan onherroepelijk als de Raad van State een uitspraak heeft gedaan dat het plan 

overeind blijft. Het onderzoek naar planschade gebeurt vervolgens door een onafhankelijke commissie. 

  

18 Vraag 

Vanuit de wijken zijn er andere zienswijzen op het proces. Hoe worden bewoners hierin meegenomen? 

Antwoord 

Wij blijven met hen in gesprek. Maar een andere kijk op het proces kan natuurlijk. Als iemand het niet 

eens is met het gevoerde proces kan dat in de zienswijze bij het ontwerp inpassingsplan worden 

genoemd. Ook kan dit voorgelegd worden aan de Raad van State als het plan is vastgesteld. Zij oordeelt  

over zorgvuldig proces.  

  

 THEMA ALGEMEEN 

19 Vraag 
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Wat is het proces tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld het bouwen van de onderdoorgang? Is daar een 

plan voor? 

Antwoord 

De uitvoering is op dit moment nog niet uitgewerkt. De manier waarop de onderdoorgang wordt 

gerealiseerd en de overlast die daardoor wordt veroorzaakt, worden besproken en afgestemd met 

gemeente en hulpdiensten. O.a. de fasering van de bouw, omleidingsroutes. Dit wordt t.z.t. 

gecommuniceerd.  

  

20 Vraag 

Wordt de westelijke entree van de WUR meegenomen in de modelberekeningen? 

Antwoord 

Het maakt integraal deel uit van het project en is in de berekeningen meegenomen. 

  

21 Vraag 

In de Roghorst wordt een groenplan gemaakt, wellicht zijn daar mogelijkheden voor compensatie voor 

groen? 

Antwoord 

Dit kan meegeven worden als aandachtspunt in de meedenkvraag van de 3e meedenkronde. 
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