
Nieuwsbrief Beter Bereikbaar Wageningen 

Onderzoek naar
Campusroute

De provincie Gelderland werkt aan een betere bereikbaarheid van Wageningen en de 
regio. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van Wageningen, de Wageningen 
Universiteit die een internationale positie bekleedt, en de regio FoodValley. Knelpunt 
is de doorstroming op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan/Willem Dreeslaan (N781). 
Het verkeer staat hier dagelijks vast. Hierdoor zijn bestemmingen zoals de 
Wageningen Universiteit, woonwijken, de haven en het centrum slecht bereikbaar.

Commissie m.e.r.:  
omschrijf doelstelling project helder
Voordat de provincie een besluit neemt over de 
aanleg van de weg over de Campus, worden de 
milieugevolgen onderzocht in een milieueffect–
rapport. Provincie Gelderland heeft de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) om advies 
gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

De Commissie m.e.r. adviseert de provincie - onder 
meer - om in het milieueffectrapport de doelstelling 
van het project Campusroute helder te omschrijven 
en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van 
een geslaagd project te spreken. Gaat het alleen om 
de verbetering van de doorstroming van het verkeer 
of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en 
veiligheid? Eerder zijn al alternatieven voor de weg 
afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande 
infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te 
kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om 
in het rapport beter aan te geven waarom 
alternatieven zijn afgevallen.

Prima basis
De provincie is blij met het advies van de 
Commissie: een heldere omschrijving van de 
projectdoelstellingen en een toelichting op het 
doorlopen trechteringsproces helpen om de 
uiteindelijke keuze goed te onderbouwen. 
Gecombineerd met het gebruik van recente 
verkeerscijfers en een geactualiseerd verkeersmodel 
vormt dit advies een prima basis om tot een goed 
Milieueffectrapport te komen.
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http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3282/3282_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf


140 zienswijzen:  
reactie na de zomervakantie 
De provincie heeft 140 zienswijzen binnenge–
kregen naar aanleiding van de terinzagelegging 
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
Deze zienswijzen willen we zorgvuldig bestuderen 
en beantwoorden. Dat kost tijd. Insprekers 
krijgen na de zomervakantie een reactie.

De provincie bestudeert de ingediende zienswijzen 
en beoordeelt of deze tot aanpassingen leiden.  
Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten na  
de zomervakantie een besluit over de Nota van 
Antwoord - oftewel: de reactie van de provincie op 
de zienswijzen - en de definitieve NRD. De Nota  
van Antwoord wordt straks geanonimiseerd 
toegezonden aan alle indieners van een zienswijze 
en gepubliceerd op de webpagina van dit project.

Plan van aanpak voor het onderzoek naar 
milieueffecten
Voordat de provincie een besluit neemt over de 
ligging van de nieuwe weg, onderzoekt zij waar in 
het zoekgebied deze kan komen te liggen en welke 
milieueffecten de verschillende mogelijkheden 
hebben. De NRD beschrijft het plan van aanpak 
voor deze fase in het project. 

Flora- en faunaonderzoek:  
vleermuizen en sporen van steenmarter
Sinds begin dit jaar laat de provincie beschermde 
planten en dieren en natuurwaarden in kaart 
brengen in het zoekgebied van de weg en de 
directe nabijheid. Door aanwezige soorten  
en natuurwaarden tijdig in kaart te brengen,  
kan de natuur straks goed worden meegewogen  
in de ontwerpateliers. Een update.

In april en mei zijn in het gebied aangetroffen: 
diverse soorten vleermuizen, sperwer, torenvalk  
en sporen van een steenmarter. Eerder werden al 
gesignaleerd: de eitjes van de sleedoornpage,  
nesten van de eekhoorn, een bewoond buizerdnest, 
huismussen, uilen, en sporen van een bunzing.

Het flora- en faunaonderzoek loopt nog tot oktober 
2018. 

https://campusroute.gelderland.nl
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Zoekgebied 3D ingemeten
Onlangs is het zoekgebied voor de weg over  
de campus 3D ingemeten. Gebouwen, wegen, 
percelen, bomen, rasters zijn zo nauwkeurig 
mogelijk in beeld gebracht. De meetgegevens  
zijn nodig voor de ontwerpateliers die voor het 
najaar op de planning staan.

Plekken die met een voertuig bereikbaar zijn  
hebben we met een mobiel scanapparaat 
ingemeten. Delen die niet goed bereikbaar zijn  
of hierdoor beschadigd raken – bijvoorbeeld de 
proefvelden - hebben we met GPS ingemeten. 
Vanwege het dichte bladerdek is het gedeelte 
binnenin het Dassenbos niet goed inmeetbaar.  
Voor dit deel maken we straks gebruik van 
hoogtedata die al beschikbaar zijn. De randen  
van het Dassenbos hebben we wel met GPS kunnen 
inmeten.

Nieuwe route over de Campus voor 
Wageningen en de regio
Een goede ontsluiting van Wageningen, de Campus 
en het bedrijventerrein is voor inwoners van 
Wageningen én de gehele regio belangrijk.

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde om de 
internationale positie van de Wageningen 
Universiteit Research en regio FoodValley te 
versterken en het aantrekkelijk te maken voor 
bedrijven en mensen om zich hier te vestigen. 
FoodValley ontwikkelt zich steeds verder als 
internationale topregio voor kennis en innovatie  
op gebied van gezonde en duurzame voeding. 
Daarom werkt de provincie in afstemming met 
gemeenten in de regio aan het verbeteren van de 
bereikbaarheid. Zowel per trein (investeringen in 
station Ede-Wageningen), fiets (snelle fietsroute en 
fietspaden), voetgangers, bus (busbaan) als de auto. 
Ook wordt ingezet op techniek en maatregelen 
waarmee het gedrag van mensen wordt beïnvloed 
(slimme mobiliteit). 


