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Beter Bereikbaar Wageningen; Campusroute
Uitnodiging en informatie

Beste bewoner/eigenaar,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de plannen voor de verbetering van de
bereikbaarheid van Wageningen en de gevolgen daarvan voor u als bewoner.

Beter Bereikbaar Wageningen; Gampusroute
De provincie Gelderland werkt aan eerr oetere beierkdaarheid van Wageningen. Dit is belangrijk voor
de ontwikkeling van Wageningen en de regio Foodvalley. Knelpunt ís de doorstroming op de
Nijenoord Allee en MansholtlaanMillem Dreeslaan (N781) en de bereikbaarheid van de Wageningen
Campus, het centrum en de haven. Het verkeer staat hier dagelijks vast. Samen met de gemeente
Wageningen heeft de provincie ondezoek uitgevoerd naar oplossingen voor het
bereikbaarheidsprobleem. Daarbij zijn diverse mogelijkheden bekeken. Het blijkt dat een nieuwe weg
op maaiveldniveau over de Wageningen Campus de beste oplossing is.

lnformatiebijeen komst
Er is een zoekgebied gedefinieerd waarbinnen deze nieuwe weg komt te liggen. Uw woning ligt
binnen dertig meter van de rand van dit zoekgebied. Daarom willen wijgraag met u in gesprek om de
plannen en de manier waarop we die mogel{k willen maken, verder toe te lichten.
U bent welkom op onze informatiebijeenkomst:

. op donderdag 1 maart 2018
e plaats:Stadhuis, Markt22, in Wageníngen
e ?30v?og: 19.00 uur tot t21 .00 uur

U hoeft zich niet aan te melden. Meer informatie over de plannen en het project kunt u lezen op onze
website:hllps;íw@
Voorbereidsnd veldwerk
Ter voorbereiding van de ontwerpfase wordt het zoekgebied ingemeten. ln deze periode ziet u
daarom landmeters aan het werk in uw omgeving.
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Daarnaast wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de
aanwezige flora en fauna in het gebied. Ecologisch adviesbureau De Groene Ruimte voert dit
onderzoek op verschillende momenten in het jaar uit. Door de flora en fauna in een vroeg stadium in
beeld te brengen, kunnen we daar in de verdere uitwerking van de plannen zo goed mogelijk rekening
mee houden.
Het ecologisch onderzoek start vanaf week 7 en omvat naast het zoekgebied ook de directe omgeving
daarvan. Het onderzoek vindt op verschillende momenten van de dag plaats. Ook vroeg in de ochtend
en eventueel in de avond en nacht, afhankelijk van de aanwezige diersoorten. De ecologen zijn
herkenbaar aan een veiligheidsvestje en zij zullen zich legitimeren als u daar om vraagt. Als er op uw
eigendom ook flora of fauna aanwezig is die relevant is voor het onderzoek, gaat de ecoloog met u in
gesprek om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Wij ontmoeten u graag bij de bijeenkomst. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met
projectondersteuner Petra van Burk (p.van. bu rk@gelderland. n l).

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

P.J. Muller
Projectmanager


