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HET KAN ANDERS!
Simpele en duurzame oplossingen - Kleinere investering 
- Gunstige effecten
Aanpassing wegmarkering en omdraaien pijltjes boven het wegdek ver-
minderden de files in ochtendspits bij knooppunt Antwerpen-Zuid met 
44 procent. Ook de wegen die met dit knooppunt gelinkt zijn, hebben 
daarvan profijt. (Volkskrant, 31 oktober 2015). 
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VOORWOORD

Deze nota is een co-creatie van een aantal maatschappelijke organi-
saties, bewonersverenigingen en inwoners. 

Wij, de Vereniging Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wage-
ningen, de Fietsersbond afdeling Wageningen, Wagenings Milieu 
Overleg, Bewonersvereniging Noordwest en Bewonerscommissie  
Tarthorst met een gezamenlijk draagvlak van duizenden Wagenin-
gers trekken al geruime tijd gezamenlijk op gericht op beïnvloeding 
van de besluitvorming op basis van een gezamenlijk belang, name-
lijk een integrale aanpak, met onderkenning van ieders eigen rol en 
belang. Samen met een aantal individuele inwoners is deze nota tot 
stand gekomen.

De gemeenteraad heeft 26 oktober 2015 gekozen om de bereik-
baarheid van Wageningen te verbeteren op basis van een zoge-
naamde variant A ofwel verbreding bestaande infrastructuur. “Door-
stroming	en	robuustheid”	aangevuld	met	flankerende	maatregelen	
bij deze variant hebben naar de mening van de raad de meeste 
mogelijkheden om de bereikbaarheidsproblematiek op te lossen op 
basis van deze variant.

De variant wordt op dit moment door de gemeente nader uitge-
werkt om als voorstel naar de provincie te sturen. Bij dit uitwer-
kingsproces worden de diverse maatschappelijke organisaties en 
bewonersverenigingen betrokken door vertegenwoordiging in de 
klankbordgroep. 

In de fuik naar variant A of variant B

De redenen dat wij met deze nota komen, is dat de uitkomst van 
de besluitvorming naar onze mening een onvoldoende kwalitatieve 
oplossing biedt.

De gekozen oplossingen op basis van variant A hebben een groot 
aantal nadelen en het draagvlak voor een aantal ingrepen in deze 
plannen is beperkt.  Protesten van bewoners blijven naar onze me-
ning terecht aanhouden.

Variant B heeft nog grotere nadelen zowel voor leefbaarheid 
als vanwege aantasting van de belangrijke kwaliteiten van het 
Binnenveld. Deze variant wordt door ons bovendien gezien als niet  
gewenste aanzet om te komen tot een volledige rondweg dwars 
door het Binnenveld. Wij zien de deze variant dan ook niet als een 
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alternatief en zetten in op een variant met een zo breed mogelijk 
draagvlak.

De afweging, die de gemeenteraad heeft gemaakt ging tussen een 
tweetal varianten. Wij constateren dat geprobeerd is het keuzepro-
ces tussen variant A en B zoveel mogelijk in dialoog met maatschap-
pelijke organisaties, bewonersorganisaties en het lokale bedrijfs-
leven vorm te geven. De praktijk is dat in onvoldoende mate alle 
bewoners en haar maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij 
de keuze. 

De provincie heeft de gemeente (slechts) een half jaar de tijd gege-
ven haar mening te onderbouwen om vervolgens zelf als provincie 
in 2016 te kunnen besluiten. Keuzes, die slechts mochten worden 
gemaakt op basis van een tweetal varianten. 

Onvoldoende aandacht voor leefbaarheid

De kaders, die de provincie daarbij in het keuzeproces de gemeente 
heeft	voorgehouden	zijn	van	financiële	aard	en	gaan	over	de	bereik-
baarheid van Wageningen en de campus per auto (“doorstroming 
en robuustheid”). 

Aan de gevolgen voor leefbaarheid voor veel inwoners van Wage-
ningen en andere manieren van verbeteren van de bereikbaarheid, 
wordt in zowel de provinciale als in de gemeentelijke plannen tot 
op heden onvoldoende aandacht besteed. De provincie heeft het 
instrument van inspraak uitgebreid ingezet, maar onduidelijk is wat 
de provincie met de vele inbreng van bewoners en organisaties 
heeft gedaan of gaat doen. 

Wat wij bij de huidige variant zien is dat bij de voorliggende keuze 
tal van knelpunten blijven, soms zelfs groter worden en (nog) geen 
oplossing kennen.

Het proces, met als slot de keuze, die nu door de gemeenteraad 
is gemaakt en nader wordt uitgewerkt kan je ook een proces van 
gemiste kansen noemen. 

Wij doelen daarbij o.a. op de eerdere plannen van de gemeente uit 
januari 2011 waarin in één van de scenario’s een gedeeltelijk ver-
legde Nijenoord Allee werd genoemd. Een uitstekend antwoord op 
de huidige problematiek van de Nijenoord Allee. Inmiddels is een 
dergelijke variant niet meer realiseerbaar. Een gemiste kans. 
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Wij vinden het ook een gemiste kans om, onder druk van de provin-
cie, niet te kiezen voor een integrale aanpak, waarbij naast kaders 
op	het	gebied	van	financiën	en	verbetering	van	de	bereikbaarheid	
van vooral de auto ook kaders op het gebied van leefbaarheid en 
duurzaamheid worden gesteld. Ook is het jammer dat de kennis en 
kunde, creativiteit, betrokkenheid en ervaring van de Wageningse 
inwoners bij de totstandkoming van de plannen maar beperkt wordt 
gebruikt. 

Een eigentijdse aanpak

In een tijd die bol staat van woorden als maatschappelijke partici-
patie, co-creatie, en burgerparticipatie kunnen wij ons een meer 
eigentijdse aanpak voorstellen. Een integrale aanpak, waarbij naast 
kaders	op	het	gebied	van	financiën	en	verbetering	van	de	bereik-
baarheid ook kaders op het gebied van leefbaarheid en duurzaam-
heid worden gesteld. 

Voor ons zijn dit redenen om te komen met een Wageningse oplos-
sing,	die	serieus	ingaat	op	flankerend	beleid	en	een	integrale	oplos-
sing voorstaat.

Ons plan nader uitgewerkt

Uitgangspunt voor het besluit van de gemeente is het door de raad 
vastgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan. Hierin is een belangrijke 
plek ingeruimd voor de “Ladder van Verdaas”. 

Wat wij zien is dat de ladder maar beperkt wordt gehanteerd. De 
eerste treden op de Ladder leveren onvoldoende soelaas, aldus ge-
meente en provincie. Uitbreiding van wegen is naar de mening van 
gemeente en provincie onontkoombaar.

Naar onze mening zijn de eerste treden van de Ladder onvol-
doende toegepast en benut. Wij dringen erop aan de eerste treden 
zorgvuldiger toe te passen omdat daarmee een groot deel van het 
probleem kan worden opgelost. Dat levert o.i. minder ingrijpende 
oplossingen met een beter eindresultaat op. In dit plan gaan wij 
daar nader op in. 

De	vele	ideeën	en	inbreng	van	inwoners	en	organisaties	hebben	wij	
opgenomen in ons plan. Dat betekent dat ons plan een breed maat-
schappelijk draagvlak heeft.
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Daarnaast hebben wij onze plannen doorgerekend en constateren 
ook een lager benodigde investering dan het huidig vastgestelde 
plan gebaseerd op variant A. 

Draagvlak

Onze visie en voorstellen hebben wij uitgebreid met inwoners, leden 
van diverse organisaties en vertegenwoordigers van ondernemin-
gen in Wageningen besproken. Ze vonden grote instemming. 

Nu bieden wij onze plannen de besluitvormers aan met als doel 
nieuwe besluitvorming te realiseren die een beter resultaat oplevert 
voor alle inwoners van Wageningen, haar bedrijfsleven en haar vele 
opleidingsinstituten.

Peter Spitteler,
Namens de samenwerkende maatschappelijke organisaties
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SAMENVATTING

WAGENINGEN GOED OP WEG — MET DE DRAAGVLAKVARIANT

Probleem en oorzaken van moeilijke bereikbaarheid
Tijdens de ochtend- en avondspits doen zich in Wageningen bereik-
baarheidsproblemen voor. Aanwijsbare oorzaken zijn (zie bijlage D):
•	 Capaciteitsbeperkingen	op	toevoerwegen	van	en	naar	Wagenin-

gen.
•	 Doorstroomblokkades	in	Wageningen	zelf	-	in	het	bijzonder	op	

Nijenoord Allee en Mansholtlaan - als gevolg van elkaar kruisen-
de verkeersstromen.

 

Door provincie en gemeente voorgestelde oplossingen1 
•	 Bevinden	zich	grotendeels	op	treden	6	en	7	van	de	Ladder	van	

Verdaas, terwijl er op de lagere treden nog veel winst te behalen 
valt.

•	 Bieden	een	onvoldoende	integrale	oplossing	voor:	
- De vele verkeerssituaties in Wageningen die om verbetering 

vragen.
- De verschillende soorten verkeersdeelnemers (werkenden, 

studenten, scholieren, recreanten, etc.), en de diversiteit aan 
vervoersmodaliteiten, die ieder een eigen belang en perspec-
tief hebben.

•	 Houden	onvoldoende	rekening	met	negatieve	effecten	van	het	
plan	op	woon-	en	leefklimaat,	fijnstof,	natuur,	en	klimaatneutrali-
teit.

•	 Vragen	enorme	investeringen,	die	slechts	beperkte	oplossingen	
bieden en op den duur onvermijdelijk om verdere aanvulling zul-
len vragen.

•	 Veroorzaken	door	de	grootschaligheid	van	de	infrastructurele	
ingrepen tijdens de realisering enorme belemmeringen voor de 
verkeersdoorstroming en -afwikkeling.

•	 Verdelen	bewoners	en	maatschappelijke	organisaties	in	voor-	en	
tegenstanders van de voorgestelde variant A, en veroorzaken 
belangenstrijd tussen de wijken Horsten (Roghorst en Tarthorst) 
en Noordwest. Dit als gevolg van een dreigende vermindering 
van woon- en leefgenot en te verwachten waardevermindering 
van woningen2.  

1 Gemeente Wageningen: Beter Bereikbaar 
Wageningen Informatieavond van 3 sep-
tember 2015 

 Royal HaskoningDHV: Simulatievraag 
Bereikbaarheidsaanpak Wageningen. 
Eindrapportage. (Peter Nijhout | Jeroen 
van Ginkel Astrid Gijtenbeek 9 september 
2015).

2 https://www.bereikbaarwageningen.nl/
Bekijk+de+reacties/default.aspx
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3 Gemeentelijk Mobiliteits Plan, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 22 april 2013

  
4 Doelstellingen Routekaart Klimaatneu-

traal Wageningen 2030 t.a.v. Mobiliteit

 Reductie uitstoot door voertuigbrandstof-
fen in 2030 60 % 

 Reductie uitstoot door voertuigbrandstof-
fen in 2050 100 %

DE VOORSTELLEN IN DEZE NOTA
Bieden oplossingen, die deze nadelen vermijden en voor alle be-
trokkenen (verkeersdeelnemers, bewoners, bedrijven, recreanten) 
en alle vervoersmodaliteiten (auto, openbaar vervoer, voetgangers, 
fietsers,	etc.)	positieve	resultaten	opleveren.

Onze voorstellen3 
•	 Sluiten	aan	bij	door	de	Gemeenteraad	vastgestelde	kaders	(GMP,	

routekaart Wageningen klimaatneutraal 2030 en Structuurvisie).
•	 Hanteren	de	ladder	van	Verdaas	als	leidraad	voor	de	te	nemen	

maatregelen en fasering (is ook leidraad GMP). 
•	 Geven	aan	genoemde	kaders	een	geoptimaliseerde	invulling	met	

maximale	effecten	voor	doorstroming	van	alle	soorten	verkeers-
deelnemers en alle vervoersmodaliteiten.

•	 Streven	optimalisering	na	van	woon-	en	leefklimaat,	natuur	en	
klimaatneutraliteit.4

•	 Stellen	kosteneffectiviteit	centraal:	een	zo	groot	mogelijk	effect	
met zo weinig mogelijk gebruik van gemeenschapsgelden.

•	 Maken	een	gefaseerde	invoering	mogelijk,	waardoor	met	tussen-
tijdse monitoring en evaluatie tot daarop volgende noodzakelijke 
maatregelen kan worden besloten.

•	 Kunnen	grotendeels	op	korte	termijn	worden	gerealiseerd.
•	 Veroorzaken	tijdens	realisatie	zo	weinig	mogelijk	belemmeringen	

voor de verkeersdoorstroming.
•	 Voorkomen	verstoringen	van	de	maatschappelijke	verhoudingen	

in de Wageningse samenleving. 
•	 Hebben	een	breed	draagvlak	in	Wageningen.

Toepassing ladder van Verdaas
Deze maatregelen zijn gebaseerd op het systematisch doorlopen 
van de ladder van Verdaas en daarbij gebaseerd op twee invalshoe-
ken.
a) Beperking van de verkeersdruk door toepassing van gedrag 

sturende  maatregelen. Dit zowel door doelgerichte ruimtelijke 
ordening, als systematische bevordering van gevarieerde vor-
men van mobiliteitsmanagement, die bedrijven, organisaties en 
personen kunnen inzetten.

b)	 Uitvoering	van	kosteneffectieve	infrastructurele	maatregelen,	
die	op	korte	termijn	effecten	realiseren,	en	waarbij	-	op	basis	
van	monitoring	van	gerealiseerde	effecten	-	gefundeerde	beslis-
singen over gewenste vervolgmaatregelen, gefaseerd kunnen 
worden genomen.
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5 Dit is in bijna alle Nederlandse Universi-
teitssteden gebruikelijk

6 Taxi  van en naar het station tegen een 
aantrekkelijk vast tarief per zone. U heeft 
al een taxirit vanaf € 6 en voor dit tarief 
kunt u maximaal 3 personen extra mee-
nemen.

  
7 Zelfrijdend voertuig tussen Station Ede-

Wageningen en WUR Campus

• Minder vervoersbewegingen door maatregelen op gebied van ruimte-
lijke ordening
- Afstanden tussen activiteiten (wonen - werken - voorzienin-

gen) zo klein mogelijk maken.
- Directe verbindingslijnen tussen belangrijke herkomsten en 

bestemmingen: wonen, werken en voorzieningen (o.a. via 
fiets-	en	openbaarvervoerverbindingen).	

- Bevorderen ‘wonen bij de werkplek!’

• Minder vervoersbewegingen van/naar de Campus door beprijzen
- Invoeren betaald parkeren op de Campus en mogelijk ook op 

andere Businessparken.
- Beloning voor medewerkers van de Campus en andere bedrij-

ven, die de spits mijden. 
-	 Aantrekkelijke	fietsvergoedingen	voor	medewerkers	van	Cam-

pus en bedrijven.

• Minder vervoersbewegingen door beter mobiliteitsmanagement
- Stimulering en facilitering van thuis- en telewerken voor me-

dewerkers van de Campus5 en zoveel mogelijk andere bedrij-
ven. 

-	 Spitsmijding	door	flexibele	werktijden	en	spreiding	collegetij-
den binnen Wageningen UR.

- Stimulering en facilitering van vormen van duurzaam vervoer 
door medewerkers en studenten van vooral Wageningen UR.

• Minder vervoersbewegingen door beter openbaar vervoer
- Goede directe busverbindingen uit verschillende windrich-

tingen naar Campus, in combinatie met transferia bij A-12 en 
A-50. 

- Goed bereikbare bushaltes met goede voorzieningen.
- Zonetaxi 6 en WE-pod.7

• Effectieve doorstroming voor alle weggebruikers door maatregelen 
voor fietsers
- Opstellen van netwerkbeschrijving Langzaam Verkeer.
-	 Realiseren	van	leenfietshubs	op	diverse	locaties,	verbetering	

van	bestaande	en	realiseren	van	nieuwe	fietsroutes.
- Fiets- en voetgangerstunnels op de belangrijkste oversteek-

plaatsen.

• Vermindering van gemotoriseerd verkeer op Nijenoord Allee en 
Mansholtlaan-zuid door meerdere toegangen tot Campus
- Drie toegangen voor gemotoriseerd verkeer naar P’s op 

de Campus (via Droevendaalsesteeg - Hoevestein - Mon-
driaanlaan) zorgen voor betere spreiding en vermindering 
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verkeersdruk op Nijenoord Allee en Mansholtlaan. Meerdere 
toegangen	voor	fietsers	naar	de	Campus,	met	aansluiting	op	
het	fietsnetwerk,	versterken	dat	effect.	Ook	vermindert	dit	de	
aantallen	fietsers	die	in	de	huidige	situatie	door	de	Tarthorst	
zwermen.

• Aanpassingen aan Mansholtlaan en Nijenoord Allee optimaliseren 
doorstroming van het verkeer en leefbaarheid 

	 Al	of	niet	in	combinatie	met	fietstunnels,	zijn	enkele	aanpassin-
gen	van	de	bestaande	infrastructuur	wenselijk.	Ze	variëren	van	
een andere inrichting van de rotonde bij Droevendaalsesteeg 
en het doortrekken van de 2 x 2 op de Willem Dreeslaan en 
Mansholtlaan tot beperkte verlenging van invoegstroken of tot 
vrije	afslagen.	Ook	is	het	opheffen	van	het	fietspad	aan	de	zuid-
zijde	van	de	Nijenoord	Allee	en	het	verdubbelen	van	het	fietspad	
aan de noordzijde wenselijk.  Aanpassingen aan het kruispunt 
Nijenoord Allee-Mansholtlaan bevorderen een vlotte doorstro-
ming tussen Nijenoord Allee en (noordelijke) Mansholtlaan.

Fasering van invoering en spreiding van kosten -  
grote flexibiliteit en betere afstemming 

De voorgestelde maatregelen kunnen - op basis van prioritering 
- gefaseerd worden ingevoerd. Daarmee kunnen investeringskos-
ten	gespreid	worden.	Bovendien	kunnen	tussentijds	effecten	van	
genomen maatregelen worden vastgesteld. Daardoor kunnen 
vervolgmaatregelen beter worden afgestemd op nieuwe situaties of 
inzichten. 

Winst van de voorgestelde maatregelen 
De voorgestelde maatregelen kunnen een grote winst opleveren 
voor bereikbaarheid van de bestemmingen en toegankelijkheid 
van Wageningen voor alle vervoersmodaliteiten. Dit geldt ook voor 
werkenden en de (samenhang van de) stad en haar inwoners. Bo-
vendien zullen de totaalkosten lager zijn en komen de maatregelen 
ook ten goede aan leefbaarheid, natuur en klimaat. Dit komt o.a. 
doordat sommige voorgestelde infrastructurele maatregelen zoals 
verbreding van de Nijenoordallee niet nodig zijn en omdat de maat-
regelen van deze variant de minst milieubelastende vervoersmoda-
liteiten bevorderen i.p.v. de meest milieubelastende, zoals het geval 
is in de varianten A en B. Hiermee is de in deze nota voorgestelde 
variant, vergeleken met de varianten A en B, het minst strijdig met 
zowel het Wageningse klimaatneutraalbeleid als het Nederlandse 
beleid om CO2 uitstoot te verminderen.
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Belang van samenwerking en afstemming
Om	de	voorgestelde	maatregelen	effectief	tot	besluitvorming	en	
uitvoering te brengen is een goede samenwerking gewenst tussen 
Gemeente Wageningen - Provincie Gelderland - WUR - WOC – bedrij-
ven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Voor maatregelen 
te nemen bij A12 en A50 zal ook Rijkswaterstaat  betrokken moe-
ten worden. De organisaties, die deze nota uitbrengen vertrouwen 
daarop en dragen daar graag aan bij.
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8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
KIM, De betekenis van Robuustheid.

1 INLEIDING

Wij vinden dat alleen het beste goed genoeg is voor Wageningen en daarom 
willen we een dubbeldoel bereiken. We willen èn de bereikbaarheid en door-
stroming van het verkeer verbeteren èn het woon- en leefmilieu versterken. 
Daarnaast zien we goede kansen voor klimaatneutraliteit en voor de fiets-
stad Wageningen en hebben we oog voor een maximale kosteneffectiviteit.

De voorstellen in deze nota beogen
a) Verbetering bereikbaarheid naar en van Wageningse bestemmin-

gen voor doelverkeer van en naar Wageningen.
b) Optimalisering doorstroming binnen Wageningen van alle vormen 

van	vervoer	-	per	fiets	(en	andere	vormen	van	langzaam	verkeer),	
auto en openbaar vervoer - zodat woningen, bedrijventerreinen, 
Campus en voorzieningen zo goed mogelijk bereikbaar zijn.

c) Bieden van robuustheid van het totale wegenstelsel: ter voor-
koming van extreme vervoerstijden als gevolg van incidenten 
(ongevallen, extreem weer, werkzaamheden, evenementen). 8 

d) Versterking van: 
- Woon- en leefmilieu, in het bijzonder de wijken Roghorst, 

Tarthorst, Noordwest en de Weiden, met daarbij extra-aan-
dacht	voor	gezondheidsbedreigende	factoren	zoals	fijnstof	en	
geluidsoverlast.

- Behoud of versterking van natuur- en landschapswaarden.
e) De grootst mogelijke bijdrage aan de door Wageningen beoogde 

klimaatneutraliteit, door de minst milieubelastende i.p.v. de 
meest milieubelastende vervoersmodaliteiten te bevorderen.

f)  Een maximale kosteneffectiviteit: met de kleinst mogelijke investe-
ring	en	het	groots	mogelijke	effect	voor	alle	verkeersdeelnemers	
(voetgangers,	fietsers,	openbaarvervoer,	gemotoriseerd	vervoer)	
binnen Wageningen en van en naar Wageningse bestemmingen.

g)  Wageningen als fietsstad op de kaart te zetten.

Aansluiting op kaders bepaald door de Gemeenteraad - 
aanvullingen en alternatieven

Onze voorstellen sluiten aan bij de door de Gemeenteraad op 26 
oktober 2015 gekozen A-variant. Tevens bestaan ze uit aanvullingen 
daarop en wijzigingen daarin. Deze zijn nodig, want de inhoud van 
deze variant, zoals het gemeentebestuur die aan de Raad voor-
stelde, riep vele bezwaren op bij bewoners van vooral de wijken 
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Tarthorst, Roghorst, evenals vele bedenkingen bij de Gemeente-
raad en zijn zeer kostbaar (investering van 22 miljoen euro of meer, 
vooral t.b.v. autoverkeer). 

Serieus nemen van inspraakreacties
Vele	ideeën	en	reacties	(350	in	totaal)	werden	in-	en	uitgesproken	
tijdens de twee inspraakperiodes (december 2014 en september 
2015). Deze input dient naar onze mening serieus genomen te wor-
den en is in deze nota meegenomen. Om die reden hebben we ge-
zocht naar gewenste en op korte termijn realiseerbare alternatieve 
mogelijkheden voor de inrichting van variant A, waarbij de belangen 
van bewoners van aanliggende wijken gerespecteerd en daadwerke-
lijk gediend worden.
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2 BESLUIT GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad heeft voorgesorteerd voor variant A. Hoewel op sommige 
aspecten beduidend beter dan variant B is ook variant A in onze ogen geen 
goede keuze omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de effecten op 
het woon- en leefklimaat in met name de Horsten, gezondheid en kostenef-
fectiviteit. Ook is er niet goed gekeken naar de consequenties voor fiets- en 
voetgangersverkeer. Een andere oplossing is dus noodzakelijk.

Besluit gemeenteraad (26 oktober 2015) 
Keuze voor A-variant: 
a) Opwaarderen van de bestaande infrastructuur (Nijenoord Allee + 

Mansholtlaan).
b)	 Aanvullend:	flankerende	maatregelen.	

Doorslaggevend voor deze keuze was dat variant A aansluit op be-
staand beleid en dat de B-variant de ruimte, rust en overige kwali-
teiten van het Binnenveld en de leefbaarheid van de wijk Noordwest 
ernstig aantast. Dat wil de gemeenteraad terecht voorkomen. De 
vraag is echter of de A-variant in de huidige vorm de juiste keus is.

Toepassing van onvoldoende toetsingscriteria
De gekozen variant A is getoetst op:
a) Verbetering van doorstroming autoverkeer.
b) Robuustheid van het wegennet voor autoverkeer.

In het voorstel en de besluitvorming is onvoldoende rekening ge-
houden met: 
a)	 Toetsing	aan	belangrijke	criteria	als:	effecten	op	woon-	en	leefkli-

maat,	gezondheid	(fijnstof	en	geluidsoverlast),	natuur,	milieu	en	
klimaatneutraliteit, en rekening houdend met door de gemeente-
raad vastgesteld beleid op deze onderwerpen.

b)	 Kosteneffectiviteit.
c) Op welke wijze en in welke mate maatregelen op de treden 1-5 

op de ‘Ladder van Verdaas’ aan de gewenste oplossing zouden 
kunnen bijdragen. 

d)	 Consequenties	van	de	maatregelen	voor	facilitering	van	fiets-	en	
voetgangersverkeer.
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Nadelen van A-variant zoals voorgelegd
De A-variant, zoals deze door het gemeentebestuur aan de gemeen-
teraad	is	voorgelegd,	heeft	onderstaande	ongewenste	effecten	en	
nadelen, om welke redenen betere oplossingen wenselijk zijn. 

1. Gevolgen verbreding Nijenoord Allee
a) Verslechtering leefbaarheid voor aanwonenden (toename 

geluidsoverlast	en	fijnstof).	Betere	doorstroming	verbetert	
mogelijk de luchtkwaliteit, maar trekt ook meer verkeer aan, 
waardoor	geluidsoverlast	en	fijnstof	weer	toeneemt.

b) Waardedaling van woningen langs de Nijenoord Allee waar de 
betreffende	bewoners	de	dupe	van	worden.

c)	 Voor	langs	de	weg	bewegende	fietsers,	voetgangers	en	rol-
stoelrijders:	fijnstof	en	geluid.	

d)	 Duurder	worden	van	adequate	fiets-	en	voetgangersvoorzie-
ningen en oversteken door de verbreding van de weg.

e) Aantasting natuur/biodiversiteit:
- Verslechterde oversteekbaarheid voor kleine dieren (vooral 

eekhoorns en vleermuizen).
- Bermen van Nijenoord Allee vormen groene ader van 

noordelijk deel stad: vogelsoorten, zoogdieren (eekhoorns/
egels), insecten in tuinen Roghorst, Tarthorst, Weiden. 

f) Meer asfalt versterkt hittestress 9, wat contraproductief is 
voor het klimaat adaptatiebeleid van de gemeente.

2. Tunnelbak voor doorgaand verkeer op Nijenoord Allee 
a) Is kostbaar (7 miljoen of meer), waardoor andere maatrege-

len op andere plaatsen (voorlopig) niet (meer) mogelijk zijn. 
b) Bevordert doorgaand gemotoriseerd verkeer alleen op deze 

plek. Kruispunt Mondriaanlaan / Nijenoord Allee blijft bestaan 
als bottleneck.

c)	 Houdt	grote	fietsstroom	door	Tarthorst	in	stand.
d) De voorheen aanwezige houtsingel/groenzone met volwas-

sen bomen is grotendeels gekapt. Door plaatsing van het - als 
te	weinig	effectief	ervaren	-	geluidscherm	is	de	resterende	
houtsingel een stuk smaller geworden, zeker ter hoogte van 
Roghorst. 

e) Is milieu- en klimaat belastend vanwege: 
- weerkaatsende wanden extra-geluidsoverlast.
- grote hoeveelheid benodigd materiaal.
- aantasting van de werking als groene zone.

f) Door robuustheid en grootschaligheid niet gemakkelijk te 
wijzigen of aan te passen.

g) Ontregelt tijdens de aanleg - het zijn forse werkzaamheden 
-	langdurig	alle	soorten	verkeer	(versterking	filevorming)	en	
zorgt voor (geluids-)overlast bij naburige bewoners.

9 Op doorsnee dag is het in Wageningen 
2,4 graden warmer dan buiten de stad, 

 ’s zomers en ’s winters.
 http://resource.wageningenur.nl/nl/

show/Meer-groen-minder-hitte-1.htm
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h) Lokt voor doorgaand verkeer snelheidsverhoging uit, met 
gevolgen voor geluids- en stikstofoverlast.

i) In combinatie met verbreding van de Nijenoord Allee zal dit 
aanzuigend werken voor transitverkeer naar (brug) Rhenen.

3.  Noordelijke inprikker
a) Ernstige aantasting van het landschap, rust en stilte, natuur 

en recreatieve waarden van het Binnenveld.
b)	 Nadelig	voor	het	fietsverkeer	over	Kielekampsteeg	en	Born-

sesteeg:	aparte	fietspaden	zorgen	voor	sneller	autoverkeer,	
trekken autoverkeer het Binnenveld in en zorgen voor ge-
vaarlijke	kruisingen	tussen	fiets-	en	autoverkeer	(b.v.	kruising	
Kielekampsteeg met Bornsesteeg).

c) Veroorzaakt, door toename uitgaand verkeer in noordelijke 
richting, extra stremming op Mansholtlaan bij VRI Kielekamp-
steeg.

d) Lokt sluipverkeer door Binnenveld uit.
f)	 Negatief	effect	op	ecologische	verbindingszone	(loopt	name-

lijk langs Kielekampsteeg en Plassteeg).
e) Is een aanzet voor een noordelijke rondweg.

4. Tunnelbak Mansholtlaan
a) Is zeer kostbaar (minimaal 10 miljoen), waardoor andere 

maatregelen op andere plaatsen (voorlopig) niet (meer) mo-
gelijk zijn.

b) De doorgang voor doorgaand verkeer bevordert, zeker bij 2 x 
2 rijstroken, toename transitverkeer A12 < -> A50 door Wage-
ningen, waardoor vooral de Diedenweg en de N 225 (Wage-
ningen <-> A 50) nog meer overbelast raken.

c)	 (Doorgaande)	fietsers	en	in-	en	uitvoegende	auto’s	blijven	
onderling	conflicteren.

Conclusie
1. Andere en betere oplossingen zijn wenselijk en vanwege ge-

volgen voor bewoners - in het bijzonder Roghorst, Tarthorst en 
Noordwest - noodzakelijk.

2.	 Ook	is	een	grotere	kosteneffectiviteit	wenselijk	ter	wille	van	ver-
antwoorde omgang met gemeenschapsgelden. Met minder geld 
kunnen	ons	inziens	betere	effecten	worden	bereikt,	waardoor	
voor andere projecten meer geld beschikbaar blijft. 

De in deze nota voorgestelde ‘Draagvlakvariant’ maakt dat mogelijk.
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10 Hierbij moet gedacht worden aan: 
rolstoelen, scootmobielen, reizigers met 
rolkoffers	van/naar	openbaar	vervoer,	
skeelers.

3 INTEGRALE EN STAPSGEWIJZE AANPAK 

Wij stellen een aanpak voor waarin we goed kijken naar de effecten op alle 
soorten vervoerswijzen en verkeersdeelnemers. Belangrijk vertrekpunt is de 
benutting van de bovenste treden van de Ladder van Verdaas: ruimtelijke 
ordening, beprijzen van parkeren en belonen van goed gedrag, en mobili-
teitsmanagement.

Voor de uitwerking van dit plan hebben wij een aantal uitgangspun-
ten geformuleerd. Hieraan zijn de verschillende maatregelen ge-
toetst. Via een integrale en stapsgewijze aanpak streven we hiermee 
naar	zo	effectief	mogelijke	maatregelen.

1. Integrale benadering
Knelpunten en oplossingen worden steeds in samenhang bezien. 
Deelmaatregelen worden getoetst op hun (mogelijke/feitelijke) ef-
fect op:
- Het geheel aan verkeersstromen.
- Alle soorten vervoersbewegingen.
- Alle soorten vervoerswijzen (multimodaliteit): voet- en rol(stoel)

verkeer10,	fietsverkeer,	gemotoriseerd	verkeer	en	openbaar	ver-
voer.

- Alle soorten verkeersdeelnemers: werkenden, studenten, scho-
lieren, bewoners, recreanten, bezoekers, nutsverkeer, landbouw- 
en vrachtverkeer.

- Alle aspecten van ruimtegebruik.

2. Toetsing aan ‘Ladder van Verdaas’
Bij besluitvorming over maatregelen dient toetsing plaats te vinden 
aan de ‘Ladder van Verdaas’. Maatregelen op een hogere trede 
komen pas in aanmerking nadat daadwerkelijk met feiten is aan-
getoond	dat	maatregelen	op	lagere	treden	niet	voldoende	effectief	
blijken te zijn.

3. Gefaseerde uitvoering - met monitoring van effecten
Gefaseerde	uitvoering,	met	monitoring	op	feitelijke	effecten	van	
uitgevoerde	(deel-)	maatregelen	in	relatie	tot	beoogde	effecten:	
- Biedt ruimte aan voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelin-

gen.
- Maakt afstemming mogelijk op nieuwe zich voordoende situaties 

(flexibiliteit).
- Voorkomt nodeloze investeringen.
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4. Toetsing aan alle criteria
Alvorens	een	definitief	besluit	te	nemen,	worden	alle	te	nemen	
maatregelen	getoetst	op	hun	effecten	aan	de	hand	van	onderstaan-
de criteria.

TOETSINGSCRITERIA 

1) Zijn alle mogelijke maatregelen uitputtend genomen volgens 
de lagere treden van de ladder van Verdaas, alvorens een 
volgende trede te nemen? (uitgangspunt van GMP):

 Treden Ladder Verdaas:
1. Ruimtelijke ordening (voorkomen van verkeersbewegin-

gen, nabijheid).
2. Beprijzing (betaald parkeren, premie voor spits mijden, 

etc.).
3. Mobiliteitsmanagement / gedragsbeïnvloeding.
4.	 Bevorderen	fiets	en	OV.
5. Benutting bestaand systeem
6. Aanpassing bestaande infrastructuur: bv. verbreding, 

uitbreiding kruispunten, etc.
7. Nieuwe infrastructuur.

 
2)	 Effecten	(on-	en	gewenst)	op:	

a. Doorstroming voor alle vormen van vervoer.
b. Bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer.

3)	 Effecten	(on-/gewenst)	op:
a. Woon- /Leefklimaat 
b. Veiligheid
c. Natuur en landschap
d. Gezondheid 
e. Duurzaamheid 
f. Klimaatneutraliteit

4)	 Kosteneffectiviteit
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4 MAATREGELEN VOLGENS LADDER VAN 
VERDAAS  A. RUIMTELIJKE ORDENING

      B. BEPRIJZEN
      C. MOBILITEITSMANAGEMENT

Voordat we aan de infrastructuur gaan sleutelen is er veel winst te halen met 
maatregelen die er voor zorgen dat er minder verkeersbewegingen komen. 
In de ruimtelijke ordening richten we de plannen op het creëren van kortere 
afstanden tussen wonen, werken en voorzieningen. 
Mensen zijn te sturen met prijsprikkels: beprijzen van parkeren, en tijdelijk 
verstrekken van beloningen voor goed gedrag zoals spitsmijden en fietsen. 
Aanvullend hierop dienen de grootste werkgevers verantwoordelijkheid te 
nemen door met een actief programma voor mobiliteitsmanagement te star-
ten, met als doel de verkeersdruk te verminderen. Ook hiervan is bekend dat 
dit een effectief middel is.

De Ladder van Verdaas vormt de leidraad van maatregelen op het 
gebied van verkeer en mobiliteit, aldus het Gemeentelijk Mobiliteits-
plan. In de bereikbaarheidsplannen is tot nu toe de Ladder onvol-
doende toegepast en wordt te snel gegrepen naar de laatste treden 
ervan (verbreding bestaande of nieuwe infrastructuur) als oplossing. 
Te snel is geconcludeerd dat de eerste 5 stappen van de Ladder 
onvoldoende	effectief	zouden	kunnen	zijn.	

In dit hoofdstuk gaan we in op een systematische aanpak volgens 
de ladder van Verdaas en stellen wij per trede de mogelijke maatre-
gelen voor. Deze kunnen ervoor zorgen dat het nemen van treden 
hoger op de Ladder niet meer nodig zijn.

a. Ruimtelijke ordening

Probleemanalyse
Er is een keuze gemaakt om de universiteitsactiviteiten te concen-
treren op de Campus en daar extra bedrijven te vestigen. Hierdoor 
zijn de verkeersstromen veranderd en geconcentreerder. Ze leggen 
een grote druk op het noordelijk verkeersnetwerk van de stad. Op 
welke wijze kan de ruimtelijke ordening hier sturing aan geven?

Mogelijke maatregelen
a) Afstanden tussen activiteiten (wonen - werken - voorzieningen) 

zo klein mogelijk maken.
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11 Universiteitscampussen als 
Radboudcampus Nijmegen 

 (www.ru.nl/uvb/diensten/parkeren), 
 TU-Eindhoven
 (https://www.tue.nl/universiteit/over-de- 

universiteit/bereikbaarheid-tue-campus/ 
bereikbaarheid-route-en-plattegrond- 
tue-science-park/op-het-tue-science- 
park/parkeren-op-tue-science-park/) en 
Campus Universiteit Utrecht (http://www. 
uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/ 
campus-usp-de-uithof/bereikbaarheid/ 
parkeertarieven ) kennen parkeertarie- 
ven voor medewerkers en studenten (= 
abonnementhouders), en voor andere 
gebruikers en bezoekers.

- Huisvesting studenten zo dicht mogelijk bij Campus.
- Voorzieningen (bv. kinderopvang) bij werklocaties op de Cam-

pus.
- Toename lokale werkgelegenheid relateren aan toename 

lokale woongelegenheid.

b) Directe verbindingslijnen tussen belangrijke knooppunten: 
wonen - werken - voorzieningen (o.a. via openbaar vervoer en 
fietsverbindingen).

c) Bevorderen ‘wonen bij de werkplek!’
 Veel werkenden zouden dichter bij de werkplek willen wonen. Dit 

bevorderen door:
- Woningruil.
- Goede verhuiskostenregeling.

b. Beprijzen en beloning

Probleemanalyse
Op dit moment is er op de Campus en op de andere business-
parken geen parkeerregulering. Hierdoor worden werknemers en 
bezoekers niet gestimuleerd om op een andere wijze dan met de 
auto naar hun werk te gaan. Dit gebrek aan sturing draagt bij aan de 
verkeersdruk op het bestaande wegennet. Op andere universiteits-
campussen is betaald parkeren al enige tijd ingevoerd. 

Mogelijke maatregelen
a) Invoeren van betaald parkeren op de Campus (zoals het geval is 

op campussen in bv. Nijmegen, VU-Amsterdam, TU Eindhoven, 
Utrecht).11 

 Dit stimuleert keuze voor andere vervoersmiddelen en voorkomt 
verdere uitbreiding van parkeerplaatsen met alle gevolgen voor 
de verkeersdruk op de aan-/afvoerwegen. Hiermee kan de WUR 
helpen de verkeersdruk op het wegennet te verminderen, kosten 
voor parkeervoorzieningen besparen (en inkomsten genereren), 
bijdragen aan haar motto “to improve the quality of life” en de 
Campus verduurzamen.

b) Beloning voor medewerkers, die de spits mijden
 Met een (tijdelijke) beloning blijken deelnemers bereid hun mobi-

liteitsgedrag over langere periode te wijzigen. 
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12 www.slimuitdespits.nl/resultaten/ 
13 http://resource.wageningenur.nl/nl/show-

31/Rondje-Campus-lonkt.htm
14 http://www.beterbenutten.nl/assets/

upload/files/MuConsult%202013%20Eind-
rapport%20Mobiliteitsprojecten.pdf

Deelnemers aan ‘SLIM uit de spits’ (regio Arnhem - Nijme-
gen) werden met gerichte prikkels gestimuleerd om hun 
reisgedrag te veranderen12.  

Resultaat:
- 30.000 - 35.000 spitsmijdingen gemiddeld per week  

(= 6.000 à 7.000  per dag)
-	 Effect	bleek	voor	zeker	minimaal	85%	te	blijven	bestaan	

nadat de beloningen waren gestopt.

c) Bevordering fietsen door vergoedingen voor fiets en e-bikes 
- 66% van medewerkers WUR woont op minder dan 15 km van 

hun werkplek.
- 40 % op minder dan 7,5 km. 

 Bij WUR is gebleken is dat winst valt te halen uit ondersteuning 
van	e-fiets13. 

c.   Mobiliteitsmanagement door Gemeente, WUR, bedrijven etc.

c. Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement houdt in dat bedrijven, organisaties en in-
stellingen zich bewust zijn van de mobiliteit die ze genereren en hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Ze dragen 
daarmee bij aan een betere benutting van beschikbare wegcapaci-
teit.
Goed mobiliteitsmanagement om de verkeersdruk te verminderen 
is	een	buitengewoon	kosteneffectieve	maatregel,	met	gunstige	ef-
fecten voor de samenleving, zoals blijkt uit studies 14.   

Probleemanalyse
Gemeente en enkele bedrijven hebben initiatieven genomen voor 
mobiliteitsmanagement. Tot op heden zijn deze zijn ons inziens ech-
ter onvoldoende om de verkeersdruk te verminderen. 
Bedrijven en instellingen lijken nog steeds eerder geneigd te zijn te 
pleiten voor nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur dan 
zich af te vragen wat zij zelf met een mobiliteitsbeleid kunnen bijdra-
gen aan het oplossen van de mobiliteitsvraagstukken.

Een groot deel van de problemen zou kunnen worden opgelost als 
bv. andere vervoerswijzen en thuiswerken gestimuleerd zouden 
worden, waardoor de bestaande verkeersdruk kan verminderen en 
zeker niet toeneemt. 
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De gemeente heeft aangegeven dat zij in gesprek wil met bedrijven 
om meer werk te maken van mobiliteitsmanagement. Dit zou voort-
varend opgepakt moeten worden.

Mogelijke maatregelen
De Gemeente sluit convenanten met WUR, ondernemingen en orga-
nisaties	betreffende	invoering	van	de	volgende	maatregelen:	

a) Stimulering en facilitering van thuis- en telewerken 
- Voor medewerkers.
- Voor studenten: invoering van ‘distance education’ (telecolle-

ges en interactieve telecommunicatie).

b)	 Spitsmijding	door	flexibele	werktijden	en	spreiding	collegetijden
- Voor medewerkers.
- Voor studenten: spreiding van collegetijden. Als colleges een 

half uur later beginnen is een groot deel van de belemmering 
die	fietsende	studenten	veroorzaken	voor	autoverkeer	en	vice	
versa opgelost. 

c) Stimulering en facilitering van andere vormen van duurzaam 
vervoer door medewerkers en studenten:
-	 Gebruik	van	(OV-)fiets,	BikeSharePoints	en	openbaar	vervoer	

(OV),	creëren	van	betere	busverbindingen	direct	naar	de	Cam-
pus (bv. vanaf Renkum/A50, vanaf Rhenen, etc).

-	 Hogere	reiskostenvergoedingen	voor	(OV-)fiets	en	OV	dan	
voor auto. 

- Carpoolen (in de meeste auto’s zit maar een persoon): auto’s 
met minimaal 3 inzittenden mogen gebruik maken van bus-
baan en beschikken over gratis parkeerplaats. 

- Carpoolstrook op wegen van en naar Wageningen
- Autodelen: o.a. via My Wheels.
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15 http://kimnet.nl/publicatie/fietsen-en-
lopen-de-smeerolie-van-onze-mobiliteit

5 BEVORDEREN FIETS EN  
OPENBAAR VERVOER   

De fiets is het belangrijkste vervoersmiddel in Wageningen. Als we het fiets-
netwerk optimaal inrichten, vangen we veel autovervoersbewegingen af. 
Dat houdt in dat we de belangrijkste knooppunten voor wonen, werken en 
voorzieningen optimaal verbinden voor de fiets. Dat doen we met bikeshare-
points, verbetering fietsroutes en enkele fiets-/voetgangerstunnels. Aanvul-
lend draagt een verbetering van het OV bij aan het verminderen van ver-
voersbewegingen. Denk aan een dichter OV-net, invoeren van een zonetaxi 
en inrichten van transferia. 

Het	bevorderen	van	fiets	en	openbaar	vervoer	is	de	vierde	stap	in	
de Ladder van Verdaas. Vanwege het belang en grote aandeel van 
fietsverkeer	en	OV	in	de	Wageningse	mobiliteit	behandelen	wij	dit	in	
een apart hoofdstuk.

a. Fietsverkeer 

Probleemanalyse
a) Fietsvervoer heeft grootste aandeel in vervoersbewegingen bin-

nen de gemeentegrenzen (is 44 % van de verplaatsingen tot 7,5 
km volgens het Milieubeleidsplan van gemeente Wageningen). 

b)	 Grote	kruisende	stromen	van	fiets-	en	autoverkeer	tijdens	de	
spitsen belemmeren wederzijdse doorstroming.

c)	 Investeringen	ten	gunste	van	fietsvervoer	hebben	de	grootste	
kosteneffectiviteit15	en	de	grootste	effecten	op	alle	andere	onder	
Hoofdstuk 3 genoemde toetsingscriteria.
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16 http://resource.wageningenur.nl/nl/show-
31/Rondje-Campus-lonkt.htm

 
17 Idem

Beoogde effecten
Een	hoogwaardig	fijnmazig	fietsnetwerk,	dat:	
a) Belangrijke knooppunten (wonen - werk - openbaar vervoer - 

voorzieningen	-	centrum)	effectief	(tijdwinst	en	fietsgemak)	met	
elkaar verbindt.

b) Fietsverkeer naar en van de Campus faciliteert, o.a. vanaf en

  

Aantal overstekende fietsers 
(beide richtingen opgeteld) op collegedagen16 

% fietsende WUR-mede-
werkers

Aantal scholieren 
SG Pantarijn - Hollandse-
weg

Nijenoord Allee Mansholtlaan

Churchillweg  
<-> Bornsesteeg: 
6.000

Droevendaalsesteeg 
< - > Mansholtlaan:  
2.000

60 %  (= 1.800 of meer) van de 
meer dan 3.000 medewerkers 
fietst	naar	Campus17.

Op werkdagen buiten school-
vakanties:
 3.200 
(beide richtingen opgeteld) uit-
gaande van 1.600 leerlingen.

Rooseveltweg 
<–> Noord West: 
4.000

Auto’s naar/van 
Campus op deze plek  
(beide spitsen)
1.400
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18 TNO.nl/zorg (januari 2009): Mogelijk voor-
deel werkgevers: 27 miljoen euro per jaar 
Regelmatig	fietsen	naar	het	werk	leidt	tot	
lager ziekteverzuim.

 naar studentenwooncentra (bv. Haarweg), van en naar stadscen-
trum, van en naar station Ede-Wageningen, van en naar station 
Rhenen en van en naar Renkum.

c) Zo weinig mogelijk oversteekbelemmeringen oplevert voor zowel 
fietsers	als	autoverkeer.

d) Het aantal autobewegingen in Wageningen vermindert. 
e) Stromen zodanig geleidt dat woonwijken (zoals Tarthorst) geen 

overlast	ervaren	van	zwermende	fietsers,	en	ook	scholieren	zich	
veilig kunnen verplaatsen.

Aandachtspunten daarbij zijn
- Fietsroutes zijn dag- en nacht (door laaggeplaatste LED-verlich-

ting) goed herkenbaar.
-	 Tweerichtingsfietspaden	zijn,	waar	mogelijk,	4	meter	breed:	

ruimte	voor	elke	type	fiets	(o.a.	ligfiets,	e-bike,	fietskarretjes)	en	
scootmobielen.

-	 Scheiding	van	de	twee	richtingen	op	fietspaden	door	(LED-)belij-
ning.

- Oversteekpunten zijn geschikt voor alle vormen van langzaam 
verkeer.

- Campus is op zoveel mogelijk plaatsen toegankelijk en biedt 
doorgaande	fietsverbindingen.

- Goede stallingen. 
- Bike Share Points (zie: hieronder maatregel 2). 
-	 Weren	van	snorfietsen/scooters	van	fietspaden.
- Goede samenwerking met gemeente Ede om met spoed een 

snelfietsroute	tussen	Campus	en	station	Ede-Wageningen	te	
realiseren..

FIETS NAAR WERK = ÉÉN DAG/JAAR MINDER ZIEK = KOSTENBESPARING 
VAN 27 MILJOEN EURO/JAAR 18.  
Woon-werk fietsende werknemers zijn minder vaak ziek en verzuimen gemiddeld 
één dag minder per jaar. Hoe groter de afstand en hoe vaker het gebruik, hoe 
minder ziekteverzuim.
Elke 1% meer naar het werk fietsende werknemers levert werkgevers in Neder-
land een kostenbesparing van 27 miljoen euro/jaar op. Besparingen voor de 
ziektekostenverzekeringen dienen daarbij nog opgeteld te worden.
Fietsnetwerk met kruisingsvrije voorzieningen van Fietsstad Houten kan als voor-
beeld dienen.

  

Mogelijke maatregelen fietsverkeer
1) Opstellen van Netwerkbeschrijving Langzaam Verkeer.
2) Realiseren van Leenfietshubs.
3)	 Een	verbetering	van	bestaande	en	nieuwe	fietsroutes.
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19 BikeShare. Maatschappelijke baten van 
leenfietsen	-	eindrapportage	-	augustus	
2013 (Ligtermoet & Partners).

	 http://www.fietsberaad.nl/library/reposi-
tory/bestanden/130830_BikeShare-Regio-
Haaglanden_Eindrapport.pdf

 Zie voor toepassing: 
- in Washington-DC:  https://www.capital-

bikeshare.com/how-it-works
-	 University	of	Buffalo:	http://www.buf-

falo.edu/sustainability/working-green/
bicycle-sharing.html

4) Fiets- en voetgangerstunnels op de belangrijkste oversteekplaat-
sen,	tevens	knooppunten	van	meerdere	snelfietsroutes.

Maatregel 1  
Opstellen Netwerkbeschrijving Langzaam Verkeer

Er	is	behoefte	aan	een	visie	op	het	lokaal	fietsroutenetwerk.	Deze	
kan input bieden in de maatregelen, die nodig zijn in de bereikbaar-
heidsplannen. De gemeente is bezig deze op te stellen, dat is goed.

In dit rapport hebben wij een aantal mogelijk routes uitgewerkt, 
die een relatie hebben met de bestemmingen in het noorden van 
Wageningen.	Bijlage	B	biedt	een	overzicht	van	deze	fietsroutes	tus-
sen de stad en de Campus. Deze kunnen onderdeel worden van het 
nieuwe	fietsnetwerk,	dat	momenteel	wordt	opgesteld.
 
- Ze bieden veilige verbindingen tussen belangrijke knooppunten.
-	 Met	enkele	aanpassingen	van	bestaande	fietspaden	kunnen	deze	

gerealiseerd worden. 
- Door doelgerichte bewegwijzering kunnen deze leidend zijn voor 

spreiding	van	stromen	fietsverkeer.

Maatregel 2  
Bike Share Points (‘leenfietshubs’)

Dit zijn locaties waar werknemers, bezoekers en studenten met een 
pasje	een	fiets	kunnen	lenen	voor	hun	korte	verplaatsingen	binnen	
de	stad.	Dit	bevordert	fietsgebruik	tussen	diverse	bestemmingen	
en beperkt onnodig autogebruik voor de korte afstanden. Dit wordt 
bijvoorbeeld in veel Franse steden met succes toegepast.
Mogelijk	kunnen	ook	OV-fietsen	geplaatst	worden	bij	deze	fietshubs.

Hubs te realiseren:
- Bij bushaltes.
- Op b.v. Campus, Dreijen, Business & Science Park, Leeuwenborch 

Campus, Busstation, in Binnenstad (o.a. bij Stadhuis), sportvoor-
zieningen, carpoolplaatsen. 

‘Uitgaande van een systeem met 750 fietsen, schatten wij de mogelijke 
maatschappelijke baten in totaal rond 1,75 miljoen euro, mede afhan-
kelijk van de doelgroep.’ (Adviesrapport voor Haaglanden/Den Haag).19
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20 Een langzaam verkeerstunnel is com-
fortabeler	voor	voetgangers	en	fietsers	
(rolstoelrijders) dan een hoge brug (…) 
waardoor de doorstroming aanzienlijk 
verbetert (…). Bij een brug is die mogelijk- 
heid er niet; mensen zullen dan eerder 
geneigd blijven om gelijkvloers over te 
steken met alle gevolgen van dien voor 
verkeersveiligheid en doorstroming.’ 
(Directie Grondgebied Mobiliteit Pro- 
ductmanagement en Beleid, Gemeente 
Nijmegen, aan Gemeenteraad Nijmegen: 
Ingekomen stuk D1, PA 30 maart 2011). 
Een	fietstunnel	heeft,	in	vergelijking	met	
een	fietsbrug,	voordelen	voor	het	lang-	
zame	verkeer:	bij	een	fietstunnel	gaat	
het eerst omlaag en met gebruikmaking 
van deze snelheid weer omhoog, terwijl 
een	fietsbrug	eerst	de	volledige	helling	
omhoog overwonnen moet worden.

	 Bovendien	vormen	fietsbruggen	visuele	
obstakels die het aanzien van een allee 
met bomen schaden, en zijn zij vanwege 
inkijk in tuinen onaangenaam voor bewo-
ners van nabijgelegen woningen.

 Fietsbruggen hebben meer hoogte nodig 
dan	fietstunnels	aan	diepte.	Het	dak	van	
een	fietstunnel	kan	zich	beperken	tot	het	
bovenliggende wegdek, met waar moge-
lijk een open dak bij tussenberm.

Maatregel 3 
Verbetering bestaande en nieuwe fietsroutes (Zie ook bijlage B)

a.	 Fietsvriendelijk	maken	route	Kielekampsteeg	-	Plassteeg	(=	fiets-
verbinding Dijkgraaf < -> Kierkamperweg / Bennekom/ Ede). Dit 
kan bv. door deze route te knippen voor autoverkeer, waardoor 
hij autoluw wordt.

b.	 Doortrekken	Bornsesteeg	voor	fietsers	naar	Langesteeg	(nieuw).
c. Fietsbrugje maken over Dijkgraaf t.h.v. Haversteeg (verbinding 

Noordwest – Campus (nieuw).
d.	 Tweerichtingen	fietspad	realiseren	aan	noordzijde	Nijenoord	Al-

lee tussen Rijnveste en Dijkgraaf. Vormt tevens verbinding BSP/
Kortenoord/Rijnveste - Campus (nieuw).

e.	 Verbreding	Dijkgraaf:	fiets	én	wandelzone	(en:	natuurlijke	oever	
maken aan zijde Dassenbos). 

f.	 Breed	dubbelrichtingsfietspad	aan	noordkant	van	Nijenoord	
Allee  vanaf Kortenoord Allee tot aan tunnel Hoevestein (ver-
breding bestaand pad).	Dit	fietspad	wordt	het	meest	gebruikt	en	
aan deze zijde zitten de meeste herkomsten en bestemmingen 
(Noordwest,	3	studentenflats,	zwembad,	sportclubs,	etc.).

g.	 Opheffen	zuidelijk	gelegen	fietspad	Nijenoordallee.	Hierdoor	
ontstaat ruimte voor een robuuste groenstrook om de Horsten 
met bomen en struiken af te schermen.

Maatregel 4 
Tunnels 20  voor fietsers (en ander langzaam verkeer) bieden 
betere doorstroming voor auto- en fietsverkeer

Waar	bij	oversteekplaatsen	de	belangrijkste	fietsstromen	de	auto-
infrastructuur	kruisen	(zie	voor	een	beeld	bijlage	F),	zijn	fietstun-
nels gewenst. Enkele tunnels zouden op korte termijn gerealiseerd 
moeten worden. Of andere nodig zijn kan op langere termijn nader 
worden	bezien.	Vooralsnog	kunnen	daar	defietsoversteken	nog	met	
stoplichten worden geregeld.
Vanzelfsprekend dient de juiste inpassing van tunnels in de planuit-
voering nader te worden bepaald. Ook dient bij de vormgeving de 
sociale veiligheid in achtgenomen te worden. 

Korte termijn 
a) Hoevestein < - > Woeste Hoeve 
 Door deze tunnel aan te leggen met aan elke zijde gesplitste 

uitgangroutes, wordt het volgende mogelijk: 
-  Fietsroute 2 (noordkant Nijenoord Allee) gaat met deze tunnel 

over naar de zuidkant van de Nijenoord Allee. Daar sluit ze 
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21 Zie Figuur in Bijlage A.

aan op route 6 (oostzijde Mansholtlaan-Zuid / Diedenweg).
-   Aan de zuidkant vormt de rechtdoorgaande uit-/ingang een 

veilige verbinding voor scholieren naar/van Pantarijn en naar/
van de Leeuwenborch.

-   Een versterkte verbinding tussen Campus en Leeuwenborch.
b)	 Mondriaanlaan/Dijkgraaf	<	-	>	Rooseveltweg	(ca.	4.000	fietsbewe-

gingen) 21.
c) Droevendaalsesteeg < - > Mansholtlaan
	 (Sluit	aan	op	fietspad	langs	Droevendaalsesteeg	en	op	de	snel-	

fietsroute	naar	Bennekom	/	station	Ede-Wageningen).

Lange termijn
d) Nijenoord Allee < - > Grintweg  (kruising van Mansholtlaan), Met 

gebruik	van	de	busbaan	als	bypass,	en	dubbelrichtings-fietspad	
aan de zuidzijde, is hier vooralsnog een oversteek binnen lich-
tenregeling voldoende. Nader onderzoek is gewenst voor een 
effectieve	inrichting	van	dit	kruispunt.

e) Kortenoord Allee < - > Plataanlaan: Verbindt Kortenoord met Van 
Uvenweg, en kan rotondes op Kortenoord Allee ontlasten. Kan in 
eerste	instantie	gelijkvloers	blijven	met	een	fietsoversteek	bij	de	
Kortenoord-rotonde.

Nader te onderzoeken: Churchillweg < - > Bornsesteeg
In	de	huidige	situatie	vinden	hier	de	meeste	overstekende	fietsbe-
wegingen plaats (ca. 6.000). Een tunnel op deze plaats zou daarom 
voor de hand liggen. Omdat het aantrekkelijker maken van deze 
oversteek	nog	meer	fietsverkeer	door	de	Tarthorst	en	de	toch	
al overbelaste Churchillweg lijkt te genereren, lijkt het beter om 
vooralsnog	van	een	tunnel	op	deze	plek	af	te	zien.	Indien	de	fiets-/
voetgangerstunnels bij Hoevestein <-> Woeste Hoeve en bij Mondri-
aanlaan/Dijkgraaf <->Rooseveltweg zijn aangelegd, kan op langere 
termijn	bezien	worden	welk	effect	deze	beide	hebben	op	de	ontwik-
keling	van	de	fietsverkeerstroom	op	deze	plek,	en	welke	maatrege-
len alsnog gewenst zijn.

b. Verbeteren openbaar vervoer

Probleemanalyse
Op dit moment is er een hoogwaardige OV-verbinding tussen sta-
tion Ede-Wageningen, de Campus en het centrum van Wageningen. 
Er zijn echter geen goede directe verbindingen naar de Campus 
vanuit de andere windrichtingen. Deze zijn alleen mogelijk via een 
overstap, wat de aantrekkelijkheid van het OV vermindert. Ook zijn 
er nog te weinig mogelijkheden om over te stappen van de auto op 
het	OV	of	fiets	(park	en	ride),	terwijl	er	bij	A12	en	A50	voldoende	
mogelijkheden zijn om deze in de vorm van transferia te realiseren. 
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Beoogd effect 
Goed georganiseerd OV levert:
•	 Grote	bijdrage	aan	verkeersafname	-	met groot voordeel voor 

doorstroming overig gemotoriseerd verkeer - op wegen: 
- Naar en van Wageningen. 
- Van en naar de Campus (vooral tijdens de spits).

•	 Voor	de	reiziger	extra	mogelijkheden	voor	‘werken	tijdens	de	
reis’.

Mogelijke maatregelen
2.1  Gewenste verbindingen
a) Busverbinding Arnhem CS  <-> transferium A50 / N225 < - > 

Rooseveltweg < - > Campus < - > transferium A12 <- > Ede-Wage-
ningen CS (Zuidkant).

b) Busverbinding station Rhenen < - > Rooseveltweg < - >  Campus.

Voordeel
Ook voor bewoners Rooseveltweg e.o. busverbinding beschikbaar.

INTER-CAMPUS ROUTE NIJMEGEN-WAGENINGEN-UTRECHT
‘FlixBus is in onderhandeling om studenten gratis te laten reizen. Als dit lukt 
wordt Wageningen zeker toegevoegd [Case#10634000].’
(Mail van service@flixbus.nl, 12-12-2015).

c)	 Goed	bereikbare	bushaltes,	o.a.	bij	fietstunnels	en	belangrijke	
voorzieningen.

	 De	fiets-/voetgangerstunnels	maken	de	bushaltes	daar	goed	
bereikbaar.

d) Transferia  (Park & Ride)
- Aan de westzijde van de door Rijkswaterstaat nieuw aan te 

leggen afslag A12/Willem Dreeslaan. (Gelijktijdig uit te voe-
ren).

- Bij afslag A50/N225.
 Voorzien van:

- Snelle busverbindingen naar Wageningen - Campus.
- Comfortabele bushalte / wachtruimte voor op- en afstap op 

(SPITS-)bus.
-	 Bewaakte	fietsenstalling.	
- Bike Share Point met E-bikes.
- Oplaadpunten elektrische auto’s.
- ‘Dialogues spot’: accommodatie om in draadloze omgeving te 

werken en te vergaderen. 
e) Invoeren zonetaxi 
 Ede-Wageningen CS (zuidkant) <-> bestemmingen Wageningen / 

Bennekom / Renkum.
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22 Marathonregeling berekent voertuigen in 
groepjes en laat deze door van verkeers-
licht tot verkeerslicht. Nadat voldoende 
voertuigen zijn toegelaten komt zijrichting 
aan bod. 

 Groene golfregeling vereist dat verkeer 
met constante snelheid blijft rijden.

f) WE-pod Ede-Wageningen CS < - >  Campus.
 Met dit zelfrijdende voertuig is begin 2016 experimenteel een 

start gemaakt. Dit concept biedt mogelijkheden om in de toe-
komst de verbinding tussen station en Wageningen verder te 
verbeteren

c. Betere benutting van bestaande infrastructuur

Probleemanalyse
Betere benutting van bestaande infrastructuur is de vijfde trede in 
de Ladder van Verdaas. De huidige infrastructuur biedt daartoe nog 
veel mogelijkheden, zonder dat uitbreiding nodig is. Het is van groot 
belang deze mogelijkheden optimaal te benutten.

Bevorderen carpoolen, informatieborden en groene golf
1. Carpoolers (minimaal 3 inzittenden) en trein- en regiotaxi mogen 

busbaan op Campus gebruiken.
2. Informatieborden over reistijden op A-12 en A-50 om sluipver-

keer via Mansholtlaan te ontmoedigen.
3. Groene golf, gecombineerd met marathonregeling22 

- Mansholtlaan.
- Nijenoord Allee.
- Ritzema Bosweg.
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6 AANPASSEN BESTAANDE  
INFRASTRUCTUUR

Ook in onze draagvlakvariant blijven ingrepen in de hoofdinfrastructuur 
nodig, maar op een aanmerkelijk kleinere schaal dan die uit variant A (en ook 
B). Met eenvoudige ingrepen in de bestaande infrastructuur kan een grote 
winst worden geboekt. We stellen allereerst voor het aantal toegangen tot 
de campus te vergroten. Daarnaast zorgt verdubbeling van de Mansholt-
laan tot aan de Droevendaalsesteeg  voor een soepele afwikkeling richting 
campus. Verder is het belangrijk dat sluipverkeer tussen A12 en A50 wordt 
ontmoedigd. Met een nieuwe inrichting van het kruispunt Nijenoord Allee 
– Mansholtlaan kan het verkeer hier beter doorstromen. Ook voor de Nijen-
oord Allee zien we goede kansen om doorstroming van fiets- en autoverkeer 
te bevorderen, onder meer door middel van meer oversteekplaatsen voor 
fietsers, tweerichtingsfietspaden en eventueel fietstunnels.

De zesde stap in de Ladder van Verdaas is het aanpassen van be-
staande infrastructuur. De volgende maatregelen lijken ons daar-
voor wenselijk.

a. Beperkt aantal toegangen tot campus vergroten

Probleemanalyse
1)	 Voor	de	fiets	zijn	er	meerdere	toegangen	naar	de	campus.	
 Daarbij doen zich echter de volgende knelpunten voor.

-	 Bornsesteeg-Zuid	(grote	fietsstroom	door	Tarthorst	zorgt	
voor	overlast,	lange	wachttijden	fietsers	bij	kruispunt	met	
Nijenoord Allee).

- Bornsesteeg-Noord en Kielekampsteeg (veel sluipverkeer via 
Binnenveld naar Campus, waarbij nog steeds 80 km per uur is 
toegestaan). 

-	 Akkermaalsbos	(fietspad	langs	busbaan),	is	oké.
-	 Droevendaalsesteeg,	te	smal	fietspad	en	onveilige	oversteek	

over Mansholtlaan.
- Hoevestein, onbeveiligde oversteek en geen volwaardig ver-

volg	fietsroute	op	Campusterrein.	De	doorgang	wordt	in	de	
avonduren zelfs afgesloten met een hek, waardoor de bruik-
baarheid van de route wordt verstoord.

2) Voor autoverkeer naar de Campus is er maar één toegang, 
namelijk via Droevendaalsesteeg. Dit genereert veel onnodige 
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en ongewenste autobewegingen over Nijenoord Allee en Mans-
holtlaan-Zuid. Tijdens de spits is deze toegang  - door combinatie 
met rotonde, doorgaand verkeer en vrije busbaan - een bot-
tleneck	voor	alle	verkeerstromen:	auto-	en	fietsverkeer.	Dit	leidt	
onder andere tot ongewenst sluipverkeer naar de Campus via de 
Kielekampsteeg	en	Bornsesteeg,	waar	dit	het	fietsverkeer	hin-
dert.

Mogelijke maatregelen
Meer toegangen voor fietsverkeer
1) Fietsverkeergeleiding van en naar Campus langs kortst mogelijke 

routes door middel van bewegwijzering.
2)	 Toegang	met	aansluiting	op	doorgaande	fietsroutes,	gewenst	bij:

-	 Hoevestein	(tunnel	en	volwaardige	fietsroute	op	Campus,	aan	
te leggen achter gebouw hockeyclub langs).

- Bornsesteeg-Noord – Kielekampsteeg en Langesteeg: afslui-
ten voor sluipverkeer naar Campus en zone 60 km per uur 
invoeren in Binnenveld. 

- Nieuwe toegang naar Campus vanaf Noordwest via bruggetje 
over Dijkgraaf (Haversteeg - Droevendaalsesteeg). 

Meer toegangen voor autoverkeer
1) Toegang Noord (Droevendaalsesteeg) naar meest nabijgelegen 

(werkplek) parkeerterreinen: voor verkeer uit en naar het noor-
den (bestaand).

2) Toegang West (Mondriaanlaan) via ingang busbaan – via ingang 
en via (parallel met) busbaan naar meest nabijgelegen (werkplek) 
parkeerterreinen: voor verkeer van en naar het westen.

3) Toegang Zuid (Hoevestein): enkel voor inrijdend verkeer (één-
richting) naar parkeerterreinen (sport-)campus: voor verkeer uit 
zuiden en oosten. Uitrijden via Bornsesteeg. Dit ontlast de Nijen-
oordallee. 

Als de WUR bereid is Toegang West op korte termijn te realiseren dan is al een 
eerste stap gezet in de realisering van de in deze nota aanbevolen maatregelen.

Voorkomen van ongewenst (doorgaand) autosluipverkeer
Autosluipverkeer als gevolg van deze inprikkers op/via de Campus 
wordt voorkomen door:
- Slagboomregeling bij ingang middels WUR-pas, autonummerher-

kenning, smartphone.
- Knippen op Campus met slagbomen, die door toegestaan (ei- 

gen) verkeer kunnen worden geopend.

Aandachtspunten
- Parkeervoorzieningen bundelen bij toegangen, zodat Campus 
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zelf autoluw blijft.
- De (betalende) abonnementhouders (zie voetnoot 7) hebben een 

door WUR gegarandeerde parkeerplaats toegewezen. Dit voor-
komt onnodig zoeken en rondrijden op Campus.

- Bij in-/uitgang busbaan heeft bus altijd voorrang.
- De huidige situatie bij de Mondriaanlaan/Diijkgraaf is door de 

in-/uitgang van de busbaan al onoverzichtelijk, met name voor 
fietsers.	Een	geeigende	inrichting	is	gewenst

b. Maatregelen Mansholtlaan

Probleemanalyse
In	de	huidige	situatie	ontstaat	er	tijdens	de	spitsen	filevorming	op	
de Mansholtlaan. Deze wordt veroorzaakt door de ongelukige afslag 
van de A-12 (west), de rotonde Droevendaalsesteeg en de overgang 
naar	een	2	x1-profiel.	Hieronder	genoemde	maatregelen	kunnen	
een belangrijke bijdrage leveren aan een reductie van deze onge-
wenste	filevorming.	Een	uitgebreide	en	dure	investering	-	een	2	x	2	
tunnel onder een rotonde, zoals door anderen voorgesteld - wordt  
daarmee overbodig. Een gefaseerde aanpassing van de Mansholt-
laan, in samenhang met de andere genoemde maatregelen, kan 
namelijk een gelijkwaardige bijdrage leveren aan de gewenste door-
stroming en bereikbaarheid.

Maatregelen autoverkeer
1) Doortrekking van de 2 x 2 rijstroken van Mansholtlaan tot aan 

Droevendaalsteeg (Kielekampsteeg / Kierkamperweg < -> Droe-
vendaalsesteeg) met vrije rechtsaf naar de Campus is een op-
lossing voor een betere doorstroming op de Mansholtlaan tot 
aan de Campus (met een slechts incidentele beperking door de 
stoplichtregeling van de doorgaande busbaan). Ruimte daarvoor 
creëren	door	opheffen	fietspad	aan	westzijde	en	maken	van	
dubbelrichtingsfietspad	aan	oostzijde.	Ombouwen	rotonde	tot	
verkeerslichtengeregeld kruispunt. Deze oplossing maakt ‘noor-
delijke inprikker’ overbodig, en bevordert tevens doorstroming 
van bestemmingsverkeer via Nijenoord Allee.

Met enkele kleine aanpassingen zou al op korte termijn de busbaan 
vlakbij de rotonde Droevendaalsesteeg opengesteld kunnen worden 
voor afslaand autoverkeer naar de Campus.

2)	 Doortrekken	van	2	x	2	profiel	tot	aan	kruising	bij	’t	Gesprek	/	Nij-
enoord Allee. Dit maakt al vanaf kruispunt Droevendaalsesteeg 
een voorsortering voor afslaand verkeer naar de Nijenoord Allee 
mogelijk.	Door	opheffing	fietspad	aan	westzijde	op	dit	wegdeel	
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ontstaat daar ruimte voor. Fietsers steken dit kruispunt over via 
een	tweerichtingsfietspad	aan	de	zuidzijde	van	het	kruispunt.	Dat	
bevordert doorstroming van het autoverkeer.

3) Ontmoediging van transitverkeer tussen A12 en A50 langs 
 Bennekom/Wageningen
 Bij verbeterde doorstroming op Mansholtlaan dient transit-

verkeer tussen A12 en A50 via deze route extra ontmoedigd te 
worden.	Daartoe	dient	vooral	de	Diedenweg	als	vertragend	filter	
te blijven werken.

Maatregelen fietsverkeer t.b.v. doorstroming autoverkeer

Beoogd effect
Fietsers en voetgangers vormen geen belemmering meer voor door-
stroming autoverkeer en vice versa.

Te realiseren door
- Fiets-/voetgangerstunnel bij Droevendaalsesteeg.
-	 Ruim	dubbelrichtingsfietspad	aan	oostzijde	Mansholtlaan-Zuid.	
-	 Opheffen	fietspad	aan	westzijde	Mansholtaan-Zuid.

c. Maatregelen kruispunt Nijenoord Allee – Mansholtlaan

Autoverkeer

Korte termijn (2020)
a) Autoverkeer van Mansholtlaan-Noord < - > Nijenoord Allee 
 gebruik laten maken van busbaan als bypass. 
b)	 Opheffen	van	de	fietsoversteek	aan	de	noordzijde	van	het	huidi-

ge	kruispunt	en	vervangen	door	een	dubbelrichtingsfietspad	aan	
de zuidzijde van het kruispunt met VRI, verhoogt de veiligheid en 
doorstroming.

c) Afslaand autoverkeer Nijenoord Allee < - > Mansholtlaan-Noord 
(grootste verkeersstroom bij avond- en ochtendspits) krijgt meer 
groentijd en twee afslagstroken.

d) Rechtsaf en rechtdoor Nijenoord Allee < - > Diedenweg en Grint-
weg worden gecombineerd.

e) Afslaand autoverkeer Mansholtlaan-Noord < - > Grintweg: korte 
uitvoegstrook.

Langere termijn (2025)
Mocht blijken dat de kortetermijnoplossing in combinatie met de 
overige maatregelen onvoldoende soelaas biedt, dan kan b.v. in 
2025 een volgende stap worden gezet naar optimalisering van dit 
kruispunt.	Te	overwegen	valt	een	herprofilering	van	het	kruispunt	
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met Mansholtlaan – Nijenoord Allee als doorgaande weg, waarbij 
zuidelijk deel van Mansholtlaan hierop aansluit.

Maatregelen fietsverkeer

Beoogd effect
Fietsers en voetgangers vormen geen belemmering meer voor door-
stroming autoverkeer en vice versa.

Te realiseren door
In eerste instantie oplossen met verkeerslichtenregeling: Nijenoord 
Allee	<->	Grintweg.	In	geval	dat	niet	werkt:	door	een	fiets-/	voetgan-
gerstunnel. (Op lange termijn).

 d. Maatregelen Nijenoord Allee

Knelpunt 
De huidige overbelasting van de Nijenoord Allee - vooral tijdens 
ochtend- en avondspits op werkdagen - ontstaat door elkaar blok-
kerende	stromen	van	auto’s	en	fietsers.	De	verkeersstroom	langs	de	
woonwijken zorgt voor aantasting van de leefbaarheid.

Oplossing
Door volgende maatregelen kan dit worden opgelost, zonder dat 
verbreding van de weg en een tunnelbak voor autoverkeer nodig 
zijn.
1.	 Fijnmaziger	fietsnetwerk	zal	het	aanbod	van	fietsers	op	nu	over-

belaste punten aanzienlijk verminderen.
2.	 Een	goede	fietsroute	aan	de	buitenzijde	stadsring	(Kortenoord	

Allee	en	Nijenoord	Allee)	beperkt	hoeveelheid	kruisend	fietsver-
keer.
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3. Fiets-/voetgangerstunnels op de oversteekpunten zullen door-
stroming enorm verbeteren. 

4.	 In	combinatie	met	de	gerealiseerde	aanbevolen	fiets-	en	voet-
gangersvoorzieningen, zorgt ‘groene golf’ voor verbeterde door-
stroming van doorgaand verkeer.

5. Toegang autoverkeer naar Campus via de toegangen: Mondri- 
aanlaan, Bornsesteeg en Hoevestein.

Maatregelen autoverkeer
Een belangrijk deel van het autoverkeer beweegt zich voornamelijk 
naar de Campus of naar Business & Science Park, Nude bedrijven-
terreinen en de haven.

a) Verkeer vanuit het westen op weg naar en van de Campus ge-
bruikt ‘Toegang West’ (Mondriaanlaan - deel busbaan).

b) Verkeer vanuit het oosten op weg naar de Campus of de sport-
voorzieningen gebruikt ‘Toegang Zuid‘. Deze ligt aan de oostzijde 
van	de	voorgestelde	fietstunnel	bij	Hoevestein	<->Woeste	Hoeve,	
indien	mogelijk	gecombineerd	met	de	afslag	naar	de	flat	Hoe-
vestein.	Dit	laatste	werkt	doorstroombevorderend	Het	profiel	is:	
‘auto	te	gast’/fietsstraat.	Uitgaand	wordt	dit	autoverkeer	geleid	
via de uitgang Bornsesteeg, waarmee een extra belemmering 
voor invoegend verkeer op de Nijenoord Allee wordt weggeno-
men. 

Wel/niet afsluiten Churchillweg voor autoverkeer
Ter	verhoging	van	veiligheid	voor	fietsers	is	een	herinrichting	van	de	
Churchillweg tussen Kennedylaanlaan en Nijenoord Allee gewenst. 
Dit	betreft	zeker	de	fietsoversteken.	Een	ontkoppelen	van	Churchil-
lweg en Nijenoord Allee voor autoverkeer zal zeker de doorstroming 
op	de	Nijenoord	Allee	en	de	veiligheid	voor	fietsers	bevorderen.	
Echter, dit vormt een ongewenste belemmering voor automobilisten 
van/naar De Horsten. Vooralsnog lijkt het daarom juist de Churchill-
weg met de huidige VRI aangesloten te laten blijven op de Nijenoord 
Allee.

Fietsverkeer en leefbaarheid
Op	diverse	plaatsen	zijn	grote	aantallen	fietsers	gedwongen	deze	
weg over te steken: zij bewegen zich tussen hun (studenten-)woon-
eenheden van en naar de Campus, of van tussen de wijk-Noordwest 
van en naar het centrum of (school) voorzieningen. 

Maatregelen fietsverkeer:
a)	 Ruim	tweerichtingsfietspad	aan	noordkant:	vanaf	Business	&	

Science	park	tot	Hoevestein	(fietstunnel).	Vanaf	daar	aan	de	zuid-
kant	fietspad	naar	Mansholtlaan/Diedenweg/Hollandseweg

b)	 Opheffing	fietspad	aan	zuidkant	(Roghorst)	maakt	(ver-)plaatsing	
van bestaande geluidsscherm mogelijk tot vlak langs de auto-
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weg.	Met	als	effecten:
- De geluidsoverlast zal met vele decibellen verminderen.
- Aan de binnenkant van de Roghorst komt een strook vrij 

die volledig met groenvoorziening (struiken en bomen) kan 
worden	ingeplant.	Dat	werkt	als	extra	(kleine)	buffer	tegen	
geluidsoverlast	en	voor	opvang	van	fijnstof.	Geeft		bovendien	
vanaf de weg de buitenkant van de wijk een parkachtig aan-
zicht.

c) Fiets-/voetgangerstunnels 
- Dijkgraaf/Rooseveltweg < - > Noordwest / Campus.
- Hoevestein.

Conclusie

Met bovenstaande maatregelen is het ons inziens niet nodig
de	Nijenoord	Allee	te	verbreden.	Het	ontvlechten	van	fiets-	en	auto-
verkeer bieden, tezamen met de andere voorgestelde maatregelen, 
voldoende mogelijkheden om de doorstroming en robuustheid te 
verbeteren.
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23 Gemeente Wageningen: Power Point 
Presentatie bewonersavond 3 september 
2015.

7   WINST VAN DE VOORGESTELDE 
MAATREGELEN

Met de maatregelen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 zetten we een nieuwe vari-
ant neer. We kiezen niet voor variant A en niet voor B maar voor deze draag-
vlakvariant. 
Daar hebben we goede redenen voor. We zijn ervan overtuigd dat deze vari-
ant effectief is. Deze variant is flexibel omdat ze fasegewijs kan worden door-
gevoerd,  en zelfs als alles wordt uitgevoerd is ze goedkoper dan varianten A 
en B. Bovendien heeft onze aanpak een breed draagvlak, terwijl er zowel bij 
variant A als B een grote groep verliezers is aan te wijzen.

a. Groot draagvlak- samenhang in gemeenschap blijft  
behouden

Bij het formuleren van de voorstellen is dankbaar en intensief ge-
bruik gemaakt van voorstellen gedaan door inwoners, bedrijven en 
organisaties op door de Gemeente voorgestelde plannen (https://
www.bereikbaarwageningen.nl/Bekijk+de+reacties/default.aspx).

De organisaties die deze nota indienen streven naar breed gedra-
gen oplossingen.

De oplossingen benadelen geen enkele wijk ten koste van een an-
dere, in tegendeel: voor alle wijken is er voordeel.

b. Grotere kosteneffectiviteit: lagere financiële investering – 
groter rendement

Volgens gegevens gemeente Wageningen 23  zijn de kosten van de 
twee nader onderzochte varianten de volgende: 

Voorgestelde variant-A 
(verbreding hoofdroute) :  22,3 à 29,10 miljoen (excl. BTW)

Voorgestelde variant-B 
(rondje Campus):  21,9 à 32,85 miljoen (excl. BTW)
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Met een investering ter grootte van ongeveer 16 miljoen euro kun-
nen de in deze nota voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd 
en	daarmee	vele	knelpunten	op	een	integrale	effectieve	manier	
worden aangepakt. Door een gefaseerde uitvoering kunnen ook de 
investeringen over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

c. Campus en Business parken beter toegankelijk – goed 
bereikbaar – beter interne doorstroming

•	 Goed	bereikbaar	voor	zowel	auto-	als	fietsverkeer.
•	 Goed	toegankelijk:

- Drie toegangen voor autoverkeer naar Campus.
-	 Meerdere	toegangen	voor	fietsverkeer.

•	 Business	&	Science	Park	en	Leeuwenborch	worden	direct	ver-
bonden met de Campus door toegang West (Mondriaanlaan), 
nieuwe	fietsroute	en	fietstunnel	Hoevestein.	

•	 Wenselijk:	vanaf	invalswegen	goede	bewegwijzering	naar	toegan-
gen	voor	fiets-	en	autoverkeer.

•	 Betere	verbinding	van	NIOO	en	Stoas	met	Campus	(door	middel	
van	fiets-	en	voetgangerstunnel	bij	de	Droevendaalsesteeg.	

d.  Samenhang Wageningen als stad

Versterking samenhang stadscentrum <-> Campus / Noordwest / 
Sportvoorzieningen De Bongerd door:
-	 Goede	conflictvrije	fietsverbindingen	tussen	stad	en	Campus.
- Extra toegangen voor auto naar Campus.
-	 Behoud	van	het	huidige	2	x	1	profiel	voor	de	Nijenoord	Allee,	

waardoor de barriérewerking niet vergroot.

e. Betere doorstroming autoverkeer: heel Wageningen 
profiteert en de reistijd daalt

•	 Op	Mansholtlaan	-	Nijenoord	Allee	-	Kortenoord	Allee,	door:
-	 Geen	blokkades	meer	t.g.v.	overstekende	fietsers.
- Verbetering afslagen.

•	 Op	Nijenoord	Allee	door	ontvlechten	fiets-	en	autostromen.
•	 Op	Willem	Dreeslaan	(N	781)	door:	

- Transferium bij A12.
•	 Op	N	225	door:

- Transferium bij A50.
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24 Vgl. De begrippen betrouwbaarheid en 
robuustheid nader verklaard, TNO INRO

f.  Fietsverkeer

•	 Verbeterde	facilitering	fietsverkeer	en	effectievere	fietsroutes	
tussen belangrijke knooppunten (wonen - werken - (sport-)voor-
zieningen)	maken	fietsen	tot	een	plezier.

•	 Veiligere	fietsroutes	voor	(basis)scholieren:	o.a.	Nieuw-Korten-
oord / Noordwest / Centrum <->Pantarijn/Bennekom/Ede.

g.  Wageningen: Fietsstad 2018!

Uitvoering	van	de	voorgestelde	fietsmaatregelen	in	2016,	2017	en	
2018 maken dit mogelijk. 
 

h.  Openbaar vervoer

Van belang voor werkenden, studenten, scholieren, senioren (ver-
grijzing), recreanten.
•	 Effectievere	regionale	verbindingen:	(spits-)	bussen	langs	de	aan	

te leggen transferia en met haltes aan Rooseveltweg.
•	 Betere	situering	van	haltes	bij	tunnels	en	(fiets-)knoopunten	en	

fietsleenhubs.

i. Robuustheid geoptimaliseerd24 

•	 Betere	doorstroming:	biedt	reservecapaciteit	in	het	transportsys-
teem.

•	 Grotere	variëteit	in	het	wegennet	voor	oplossingen:	maakt	maat-
regelen voor compartimentering mogelijk bij lokale verstoring.

•	 Toegangen	Campus	en	busbaan	over	Campus	zijn	ook	voor	
nood- en hulpdiensten beschikbaar.

j. Verbetering woon- en leefklimaat 

Verbetering woon- en leefklimaat (incl. gezondheid) aangrenzende 
(kinderrijke en dichtbevolkte) wijken. 

Roghorst
- Verbeterde leefbaarheid door betere positie van geluidsscherm 

ten opzichte van weg. 
- Extra groenvoorziening mogelijk in woonwijk Roghorst na ver-

plaatsing geluidsscherm naar weg.
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- Fiets-/voetgangerstunnel Hoevestein verbetert bereikbaarheid 
sportvoorzieningen, Campus, ‘Blauwe Bergen’ en Binnenveld.

-	 Behoud	van	Binnenveld	als	aantrekkelijk	uitloop-	en	fietsgebied.

Tarthorst
-	 Minder	last	van	fietsers	die	zwermen	door	de	wijk,	omdat	er	aan-

trekkelijke alternatieve routes naar de Campus worden aangebo-
den. Vanwege het aanwezige winkelcentrum is het onvermijdelijk 
dat	doorgaande	fietsers	de	wijk	doorsteken.	Aanleg	van	een	
‘fietsstraat’	door	deze	wijk	vinden	wij	echter	ongewenst.

- Fiets-/voetgangerstunnel bij Dijkgraaf verhoogt veilige bereik-
baarheid sportvoorzieningen De Bongerd, Campus en ‘Blauwe 
Bergen’.

-	 Behoud	van	Binnenveld	als	aantrekkelijk	uitloop-	en	fietsgebied.

Noordwest 
-	 Goede	verbindingen	voor	fietsers	in	alle	richtingen,	en	door	

fiets-/voetgangerstunnel	betere	verbinding	tussen	binnenstad	en	
wijk.

-	 Na	aanleg	fietsbrugje	over	Dijkgraaf	in	verlengde	Haversteeg	is	
met aansluiting op Bornse Weilanden (= verlengde van Droe-
vendaalsesteeg) een betere bereikbaarheid van de Campus te 
realiseren.

- Behoud en versterking van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
wijk.

-	 Behoud	van	Binnenveld	als	aantrekkelijk	uitloop-	en	fietsgebied.

k. Binnenveld

Karakter blijft behouden en biedt: 
- Aangename uitloopzone voor bewoners.
-	 Aangenaam	en	veilig	doorgangsgebied	voor	fietsers.
- Ruimte voor verdere ontwikkeling als natuurgebied.
- Gebied waar duurzame landbouw wordt bedreven.

De volgende maatregelen dienen te worden genomen om het Bin-
nenveld zijn functie te laten vervullen.
- Tegengaan sluipverkeer.
- Autoluw maken: enkel bestemmingsverkeer. 
- 60 km zone.
- Versterken stilte, openheid, natuurontwikkeling, biologische 

landbouw, duisternis en recreatie.
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l. Tijdens uitvoering minder overlast 

Tijdens uitvoering minder overlast voor doorstroming, bereikbaar-
heid en bewoners:
•	 Door	kleinere	schaal	van	de	voor	de	oplossingen	noodzakelijke	

ingrepen.
•	 Door	gefaseerde	uitvoering	(biedt	tevens	gespreide	werkgelegen-

heid).

m.  Maatregelen zijn beter voor natuur en klimaat 

Sommige voorgestelde infrastructurele maatregelen, zoals verbre-
ding van de Nijenoord Allee en de noordelijke inprikker, zijn onno-
dig. De maatregelen van de hier voorgestelde variant bevorderen 
gebruik van de minst milieubelastende vervoersmodaliteiten i.p.v. 
de meest milieubelastende, zoals het geval is in de eerder voorge-
stelde varianten A en B. Hierdoor is de in dit rapport voorgestelde 
draagvlakvariant in vergelijking met de varianten A en B het minst 
strijdig met zowel het Wageningse klimaatneutraalbeleid als ook het 
Nederlandse en Wageningse beleid om CO2 uitstoot te verminde-
ren. Ook de (nog grotendeels te realiseren) noordelijke ecologische 
verbindingszone wordt niet of nauwelijks aangetast.
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BIJLAGEN
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Bijlage B: Gewenste fietsroutes
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Route 1 
Fietsroute buitenom Kortenoord Allee – Nijenoord Allee

Haarweg / Marijkeweg / Kortenoord  <  -  >Kortenoord Allee (westzijde) 
< - > Nijenoord Allee (noordzijde) < - > Campus

Fungeert	tevens	als	tweerichtingsfietsverbinding	
- Business & Sciencepark < - > Campus
- Haarweg/Marijkeweg < - > Campus
- Kortenoord - Campus

Route 2 
Dubbelrichtingsfietspad Nijenoord Allee

(Aan	zuidzijde	tot	aan	fietstunnel	Hoevestein,	vanaf	daar	
tot aan oversteek Mansholtlaan/Diedenweg aan zuidzijde)
Mondriaanlaan < - > Bornsesteeg (Campus) < - > Mansholtlaan / Grint-
weg

Fungeert	tevens	als	fietsverbinding
- Noordwest naar sportpark de Bongerd / zwembad
-	 Studentenflats	Rijnstate	-	Dijkgraaf	-	Bornsesteeg	-	Hoevestein

En	via	fietstunnel	Hoevestein
-	 Scholieren	(Noordwest)	<	-	>	SG	Pantarijn	(via	fietstunnel	Hoe-

vestein)
- Studenten en medewerkers Leeuwenborch
- De Vlinder
- Asserpark (studenten wooneenheden)

Dit	deel	van	het	fietsnetwerk	verwerkt	veel	fietsers.	Behoeft	
daarom extra breedte voor een tweerichtingsinrichting.

Route 3 
Rotonde Kortenoord Allee / Marijkeweg <-> Hoevestein <-> 
Campus

Via Marijkeweg < -> Van Uvenweg <-> (lijnrecht (langs benzinesta-
tion) verbinden met) Hollandseweg <-> Fietstunnel Hoevestein <-> 
Woeste Hoeve < - > Campus (Bronland) < - > Fietstunnel Droeven-
daalse steeg/ Mansholtlaan.
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Route 4  
Stadscentrum < - > Rooseveltweg < - >  Mondriaanlaan < - > 
Campus

Vanaf	rotonde	Ooststeeg/Kennedyweg	tweerichtingsfietspad	aan
oostzijde	tot	aan	fietstunnel	Mondriaanlaan/Rooseveltweg.

Wens
Aansluitend	op	de	fietspad	in-/uitgang	bij	De	Hoef	een	fietsbrug	
over	de	singel	in	de	Rooseveltweg	naar	dubbelrichtingsfietspad	aan	
de oostzijde Rooseveltweg. Fietspad westzijde (van Nijenoord Allee 
tot aan Ooststeeg) zou kunnen vervallen.

Route 5 
Stadscentrum < - > Churchillweg < - > Geertjesweg < - > 
Oude Bennekomseweg < - > doorsteek naar rotonde < - > 
Hollandseweg/Oude Bennekomseweg

Van belang voor
- Scholieren/medewerkers SG Pantarijn;
- Studenten / medewerkers / Leeuwenborch-Campus;
- De Vlinder
- Sportpark De Zoom
- Wageningen Hoog

Route 6 
Lekskesveer < - > Ritzema Bosweg < - > Diedenweg < - > 
Mansholtlaan-Zuid / Hollandseweg < - >Nijenoord Allee < -> 
Mansholtlaan-Noord

Via	tweerichtings	fietspad	aan	oostzijde	Mansholtlaan.
(Opheffing	fietspad	aan	westkant	Mansholtlaan	maakt	mogelijk:	
- uitvoegstrook naar Nijenoord Allee voor verkeer vanuit noorden;
- invoegstrook vanaf Droevendaalsesteeg voor verkeer naar zui-

den.

Van belang voor
-Plant-E
- STOAS Hogeschool 
- NIOO KNAW
- Scholieren SG Pantarijn
- Studenten / medewerkers Leeuwenborch - Campus 
- De Vlinder
- Transferium A-12
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Route 7

Noordwest < - > Campus < - > Bennekom < - > Station E/W
Haversteeg	<->	nieuwe	fietsbrug	over	Dijkgraaf	-	Campus	(via	Bornse	
weilanden)	<	->	Droevendaalsesteeg	<	-	>	fietstunnel	onder	Mansholt-
laan	<	->	snelfietsroute	naar	Bennekom	/	Ede-Wageningen	CS.

Van belang voor
- Verbinding Noordwest – Campus - Bennekom

Fietstunnel Droevendaal 
Sluit	aan	op	tweerichtingsfietspad	langs	oostzijde	Mansholtlaan.

Route 8 
Noordwest < - > Bennekom/Ede

Dijkgraaf < - > Plassteeg < - > Kielekampsteeg < - > Kierkamperweg < - > 
Achterstraat	<	-	>	fietspad	<	-	>	Bennekom	/	Ede-Wageningen	CS.

Van belang voor
-   Reizigers OV Ede-Wageningen
- Scholieren uit Noordwest die in Bennekom / Ede naar school gaan.

Wensen
-	 Een	vrijliggend	fietspad	langs	Kierkampersteeg	te	Bennekom
- Aanpak sluipverkeer via Kielekampsteeg en Bornsesteeg

Route 9 
Bornsesteeg

Belangrijkste	fietsroute	op	Campus

Wensen
-	Doortrekken	fietsroute	Bornsesteeg	naar	Langesteeg
- Tegengaan sluipverkeer noordelijk deel (knip autoverkeer)
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Bijlage C: Binnenveld 

Ecologische verbindingszone Wageningen-Noord - vastgesteld 
gemeentelijk beleid 
Deze verbindingszone loopt langs Kielekampsteeg en Plassteeg, en 
kruist Bornsesteeg.

•	 Fauna:	zoogdieren,	akker-	en	weidevogels	(kievit,	gele	kwikstaart,	
patrijs en veldleeuwerik, waarvan de laatste twee zeldzaam zijn 
geworden in Nederland) en insecten (waaronder vlinders).

•	 Flora:	
-	 Zuidelijke	berm	Kielekampsteeg:	een	relatief	rijke	flora:	Hen-

gel, Havikskruid. 
- Kielekampsteeg: steeds meer waardevolle paddenstoelen (die 

afhankelijk zijn van schrale bermen met bomen), zoals pan-
teramaniet en peperboleet, paddenstoelen. 

- Slootkant Bornsesteeg: Bosanemoon.
•	 	De	bomenrijen	zijn	juist	oud	genoeg	geworden	om	een	eigen	

bosflora	en	mycoflora	(paddenstoelen)	te	ontwikkelen.

Huidige functie bestaande wegen 
- Centrale deel is aangewezen als autoluw stiltegebied.
-	 Belangrijke	-	groene	-	fietsroutes	door	aansluiting	op	Dijkgraaf-

fietspad	(Kortenoord	/	Nude	/	Noordwest)	en	Campus	<	-	>	Ben-
nekom / Ede-Wageningen CS.

-	 Recreatief	wandelen,	hardlopen,	fietsen,	etc.	op	alle	dagen	van	
de week. Ruimte voor deze functies is van groot belang.

Te treffen maatregelen 
- Ontmoediging autoverkeer via Kielekampsteeg / Bornsesteeg.
- Tegengaan sluipverkeer via vooral Plassteeg, Bennekomsesteeg, 

Egelsteeg, Slagsteeg. (Spitsprobleem).
-	 Verbetering	kruising	Bornsesteeg	-	Kielekampsteeg	voor	fietsers:	

een	hoofd	verkeersfietsroute		-	o.a.	scholieren	uit	de	Nude	/	Kor-
tenoord / Noordwest die in Bennekom / Ede (of met trein naar 
elders) schoolgaan. 
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Bijlage D: Enkele gegevens

1. Verkeers- en fietsstromen in Wageningen (2012 - 2013)

2. Externverkeer in Wageningen per gebied26

3. Extern verkeer VAN Wageningen - ochtendspits      Extern verkeer NAAR Wageningen - avondspits

26 Haskoning/DHV: Varianten bereikbaarheid Wageningen, october 2014, p. 14.

Verkeersstromen (beide richtingen samen) in 2012, avondspits. 
(Varianten	bereikbaarheid	Wageningen.	Een	globale	effectbeschrijving,	
12 juli 2013, pag.13.)
  
 

Belangrijkste fietsstromen in het studiegebied. (Varianten 
bereikbaarheid	Wageningen.	Een	globale	effectbeschrijving,	12	
juli 2013, pag.16.)
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WE-pod route
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Bijlage E: Prioriteiten / Fasering 

 

Maatregel Prioriteit / 
jaar van uitvoering

4. Ruimtelijke ordening 

4a. Ruimtelijke ordening 2016

4b. Betaald parkeren Campus etc. 2017

4c. Mobiliteitsmanagement Invoeren bij WUR en andere bedrijven en 
organisaties en verenigingen  in Wageningen.

2016 e.v.

5. Fiets en openbaar vervoer

5a. Fiets

1.Opstellen netwerkvisie 2016

2.Bike Share Points 2017

3.Verbeteren	fietsroutes 2017 e.v.

4.Fiets-/voetgangerstunnels Hoevestein 2018

Dijkgraaf 2018

Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg 2019

5b. Openbaar vervoer

1.Busverbindingen 2017

2.Goed bereikbare bushaltes 2017

3. Transferia A12 / N781 
(i.s.m. Rijkswaterstaat bij nieuwe afslag-west)

2017

A50 / N225 2017

4.Zonetaxi 2018

5. WE-pod 2016 e.v.

5c. Beter Benutten

1.Groene golf/Marathonregeling Mansholtlaan / Nijenoord Allee/Ritzema 
Bosweg

2017 e.v.

2.Carpoolers gebruiken busbaan 2017

3.Informatieborden over reistijden op A12 2017
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6. Aanpassen bestaande infra

6a.Nieuwe toegangen tot (sport)
Campus voor auto

Zuid: Hoevestein 2018

West: Mondriaanlaan 2017

6b. 2 x 2 Mansholtlaan-noord Incl. vrije rechtsaf naar Campus 
en	dubbelrichtingsfietspad	aan	
oostzijde

2019-2020

Aanpassing rotonde Droevendaal 
naar VRI

2019

6c. 2 x 2 Mansholtlaan-zuid Incl.	dubbelrichtingsfietspad	aan	
oostzijde

2020

6d. Aanpassing kruising Gesprek Vrije rechtsaf (busbaan) openstel-
len voor autoverkeer

2017

Aanpassen van afslagstroken en 
verleggen	fietspaden

2020

7. Overige maatregelen

7a. Leefbaarheid Aanpassen van geluidsscherm 
Horsten

2018

7b. Maatregelen Binnenveld Zone 60, knips voor autoverkeer, 
versterken natuur

2019
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Bijlage F: Kostenraming

Maatregel Kostenraming in 
Euro’s

4. Ruimtelijke ordening

4a.Ruimtelijke ordening

4b.Betaald parkeren Campus etc.  € 300.000

4c.Mobiliteitsmanagement Invoeren bij WUR en andere bedrijven en 
organisaties in Wageningen.

 €  500.000

5. Fiets en openbaar vervoer

5a.Fiets

1.Opstellen netwerkvisie   € 50.000

2.Bike Share Points  €  200.000

3.Verbeteren	fietsroutes  €  1.500.000

4.Fiets-/voetgangerstunnels Hoevestein 25  €  2.000.000

Dijkgraaf  €  2.000.000

Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg  €  2.000.000

5b. Openbaar vervoer

1.Busverbindingen

2.Goed bereikbare bushaltes  €  100.000

3.Transferia A12 / N781
(i.s.m.Rijkswaterstaat bij nieuwe afrit A-12)

 €  500.000

A50 / N225  €  500.000

4.Zonetaxi

5.WE-pod

5c Beter Benutten

1.Groene golf/Marathonregeling Mansholtlaan / Nijenoord Allee /Rizema 
Bosweg

 €  100.000

2.Carpoolers mogen busbaan gebruiken  €  50.000

3.Informatieborden over reistijden op A12  €  100.000

6. Aanpassen bestaande infra

6a.Nieuwe toegangen tot Campus voor auto Zuid: Bornsesteeg of Hoevestein  €  500.000

West: Mondriaanlaan  €  200.000

25 http://www.solve-maatregelenmix.nl/factsheets/Factsheets_218d_11b.pdf
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6b. 2 x 2 Mansholtlaan-noord Incl. vrije rechtsaf Campus en dubbelrich-
tingsfietspad	aan	oostzijde

 €  1.000.000

Aanpassing rotonde Droevendaal naar VRI  €  1.000.000

6c.2 x 2 Mansholtlaan-zuid Incl.	dubbelrichtingsfietspad	aan	oostzijde  €  2.000.000

6d. Aanpassingen kruising Gesprek Vrije rechtsaf (busbaan) openstellen voor 
autoverkeer

Aanpassen van afslagstroken, verleggen 
fietspaden

 €  500.000

7. Overige maatregelen

7a. Leefbaarheid Aanpassen van geluidsscherm Horsten  €  300.000

7b.    Maatregelen Binnenveld Zone 60, knips voor autoverkeer, versterken 
natuur

 €  200.000

Kosten 2016 – 2020  €  15.600.000 
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2016

Dit rapport is te downloaden vanaf onze site: 
www.wageningengoedopweg.nl

Colofon

WAGENINGEN
Goed Op Weg


