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1 

1.1 

1.2 

Inleiding 

Aanleiding 

De provincie Gelderland heeft haar Wegennet ingedeeld in zogenaamde trajecten. Deze 

trajecten lopen van een duidelijk gemarkeerd beginpunt naar een herkenbaar eindpunt. 

Het traject van de N225 loopt van de aansluiting van de A50 bij Renkum tot en met de 

Valkenburglaan in Oosterbeek. Het is de opzet dat dit ééns in de 9 jaar een traject aan de 

beurt komt en gekeken wordt naar de toestand van het onderhoud van de weg, 

toekomstige ontwikkelingen rondom de weg, verkeersveiligheid en duurzaamheid.  

Voor 2022 zijn 15 trajecten verkend volgens de methodiek van de trajectverkenning.  

De laatste aanpassing van de N225 vond plaats in 2014. De fietspadenstructuur tussen 

Kievitsdel en de Wolfhezerweg, de kruispunten Wolfhezerweg en Kasteellaan werden 

aangepast en er werd onderhoud uitgevoerd aan de weg en fietspaden.  

Proces 

De provincie Gelderland is in mei 2019 gestart met de verkenning van de N225 tussen de 

aansluiting met de A50 tot en met de rotonde bij de Valkenburglaan.  

In de verkenning wordt naast het noodzakelijk onderhoud ook gekeken naar knelpunten 

vanuit verkeersveiligheid, doorstroming, duurzaamheid, omgeving en geluid en wensen 

vanuit de gemeente Renkum.  

Een van de knelpunten van dit traject is de fietspadenstructuur tussen de Wolfhezerweg , 

de Van Borsselenweg in Oosterbeek en de inrichting van de bebouwde kom van 

Oosterbeek. De wens is om de inrichting van de bebouwde kom beter te laten opvallen 

voor het wegverkeer met daarbij verkeersremmende maatregelen en het doortrekken van 

de twee-richtingen fietsstructuur tussen de Wolfhezerweg en de Van Borsselenweg.  

Tijdens de verkenning zijn de wegontwerpen samen met verkeerskundigen van 

gemeente, politie en provincie tot stand gekomen. De fietsersbond en Vijf dorpen in het 

Groen zijn gedurende deze fase betrokken geweest bij de totstandkoming van deze 

ontwerpen. 

De ontwerpen zijn in april 2020 voorgelegd aan de interne opdrachtgever en gedeeld met 

de vertegenwoordigers van de gemeente.  

In april 2021 is het onderzoek afgerond. In juli 2022 is het ontwerp van de N225 

afgerond en voorgelegd aan de bewoners en belangstellenden.  

De aanpassingen aan de weg en het fietspad zullen in 2022 worden uitgevoerd. 
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1.3 Communicatie 

In de verkenningsfase is er geen afstemming geweest met de omgeving om deze actief bij 

het ontwerpproces te betrekken. Na uitwerking van het schetsontwerp in een maakbaar 

definitief ontwerp is er van het ontwerp een animatiefilm gemaakt.  

https://www.gelderland.nl/N225-A50-Valkenburglaan-Oosterbeek 

Direct betrokkenen hebben op 6 augustus 2021 een brief ontvangen met daarin de 

vermelding naar de film. De brieven zijn huis aan huis bezorgd in bovenstaand 

verspreidingsgebied. 

Er zijn 6 reacties van bewoners ontvangen: 

• 2 reacties waren voorzien van een reactie, waarbij niet is gevraagd om een toelichtend

gesprek.

• 4 reacties vroegen om een toelichtend gesprek, waarvan 2 via Teams.

Na de reactietermijn van 1 september zijn de 2 bewoners benaderd of zij toch een 

toelichtend gesprek willen hebben met de provincie en de gemeente. 

Voor de locatiebezoeken is de projectmanager samen met een vertegenwoordiger van de 

gemeente in gesprek gegaan met de bewoners om de plannen toe te lichten en antwoord 

te geven op de reacties en de opmerkingen van de bewoners. Deze gesprekken hebben op 

maandag 20 september, 1 oktober, 14 oktober en 21 oktober plaatsgevonden. Bewoners 

hebben een verslag gekregen van het gesprek en verder zijn hun vragen en onze 

antwoorden toegevoegd aan deze reactienota zodat het overzicht compleet is. 

https://www.gelderland.nl/N225-A50-Valkenburglaan-Oosterbeek


Datum 

10 november 2021 

Zaaknummer 

2017-014762 

Blad 

5 van 15 

1.4 Bezwaren 

De gesprekken met bewoners en de reacties die zijn ontvangen hebben geleid tot enkele 

aanpassingen van het ontwerp. 

• Tussen de Bredelaan en de rotonde bij de “Oude Herbergh” is een voetpad

opgenomen in het ontwerp.
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• Ter hoogte van de “Oude Herbergh” is de inrichting rondom de rotonde aangepast

door de aanleg van een groenstrook tussen rijbaan en voetpad.

Indien bewoners/bedrijven het niet eens zijn met de uitgewerkte plannen, dan kunnen ze 

bezwaar maken op het te nemen verkeersbesluit.  

Het verkeersbesluit gaat over de verandering van de situatie, zoals het opheffen van  

fietspaden, de aanleg van een twee-richtingen fietspad en de aanleg van een voetpad, 

maar niet over aanpassingen aan de bestaande situatie zoals het planten van hagen en 

het gebruik van materialen en kleuren. 

1.5 Leeswijzer 

De binnengekomen reacties en de vragen tijdens de locatiebezoeken worden in deze 

reactienota beantwoord.  

Doordat sommige reacties dezelfde strekking hadden is het mogelijk dat uw vraag of 

reactie niet letterlijk terugkomt in de reactienota. Overige vragen worden puntsgewijs 

behandeld. 
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2 Reactie en Antwoorden 

2.1 Situatie Utrechtseweg tussen rotonde Valkenburglaan en Hoofdlaan 

Oosterbeek 

Kern van ons bezwaar lijkt dat in het huidige plan de totale verkeersveiligheid op het 

gedeelte van de Utrechtseweg tussen de Valkenburglaan en Hoofdlaan niet zal verbeteren 

maar verslechteren. Eerder hebben wij de gemeente al laten weten dat de combinatie van 

de busbaan en het fietspad een gevaarlijke verkeerssituatie oplevert voor afslaand 

verkeer naar het eigen perceel in het gedeelte voor de rotonde (en na de ventweg) ter 

hoogte van ons perceel. Met het bromverkeer op de weg neemt de gevaarlijke situatie 

naar ons idee toe. Ons voorstel zou zijn de verkeersveiligheid tot na de rotonde te 

beoordelen mede in het licht van het stoppen van de ventweg. 

Antwoord 

Dit deel van de Utrechtseweg bevindt zich binnen de bebouwde kom van Oosterbeek aan 

de oostzijde van de rotonde. De aanpassingen aan de westzijde van de rotonde hebben 

geen directe relatie met de situatie aan de oostzijde van de rotonde. De situatie op dit 

deel van de weg veranderd niet. Het beste kan contact worden opgenomen met de 

gemeente Renkum om uw wensen voor aanpassingen binnen de bebouwde kom 

nogmaals kenbaar te maken.  

2.2 Geluidshinder en snelheid N225 

Eigenlijk wonen er aan de hele Utrechtseweg tot aan Kievitsdel best veel mensen. Al die 

mensen ondervinden geluidshinder van de weg omdat er 70 of 80 km/h gereden mag 

worden. En zelfs dat is met het verbeterde asfalt niet eens zo heel hinderlijk.  

Het grote probleem is echter dat motorrijders om één of andere reden de Utrechtseweg 

heel aantrekkelijk vinden en in het weekend massaal langstrekken. De motorrijders 

trekken zich weinig aan van de maximumsnelheid en nog minder van de wettelijke 

grenzen aan het geluid wat zo'n ding mag maken. 

Wat zou het heerlijk zijn als de maximumsnelheid op de Utrechtseweg naar 50 km/h zou 

gaan! 

Waarom zijn dit soort maatregelen niet in overweging genomen? 

Antwoord 

De N225 is een belangrijke verbinding tussen Oosterbeek en de A50. De N225 is ook een 

belangrijke schakel in het openbaar vervoer tussen Arnhem en Wageningen. In de nabije 

toekomst wordt het openbaar vervoer geïntensiveerd door de komst van een HOV dienst 

tussen Arnhem en Wageningen. Van belang is dat de N225 aantrekkelijk blijft en dat de 

rijtijden worden gehaald. Het verlagen van de snelheid op de N225 in dat kader is dan 

niet wenselijk.  

Het verlagen van de snelheid naar 50 km/uur kan alleen plaatsvinden als de 

weginrichting en omgeving bij deze snelheid aansluit. 50 km/uur geldt alleen voor wegen 

binnen de bebouwde kom. De N225 ligt buiten de bebouwde kom en daarbij is 
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het qua inrichting voor het wegverkeer duidelijk dat de weg buiten de bebouwde kom 

ligt. Er is geen constante bebouwing aan beide zijden van de weg.  

In het kader van geluid is er al gekeken of er langs deze weg geluidsknelpunten voor de 

woningen die aan deze weg liggen. Uit dit onderzoek blijkt dat op een deel van de N225 

het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt effectief is, zeker omdat op dit deel ook 

groot onderhoud wordt gepleegd. Tussen km. 64,070 - 64,430, Utrechtseweg 

huisnummer 293 en Bredelaan, wordt er geluidsreducerend asfalt aangelegd. Een 

uitzondering hierop is het kruispunt Wolfhezerweg. Geluidsreducerend asfalt kan niet op 

kruispunten met wringend verkeer worden aangelegd. 

Het geluid met name van motoren is niet weg te nemen; in het rijgedrag heeft de 

bestuurder een eigen verantwoordelijkheid.,  

2.3 Doorstroming 

2.3.1 Het hoogwaardige openbaar vervoer wordt belemmerd doordat fietsers bij de 

rotonde moeten oversteken. 

Bewoner geeft aan dat in 2013 de provincie Gelderland besloten heeft om in het kader 

van openbaar vervoer verkeerslichten aan te leggen ter hoogte van Wolfhezerweg. 

Daarnaast geeft de bewoner aan dat juist door de plannen ter hoogte van de rotonde de 

doorstroming beperkt gaat worden. Ook in Oosterbeek zelf kunnen bussen al nauwelijks 

snelheid maken. 

Antwoord 

• De provincie bestrijdt dit. Weliswaar wordt de doorstroming van het verkeer ter

hoogte van de rotonde door de nieuwe fietsstructuur enigszins beperkt tijdens

piekmomenten, maar dit geldt hoofdzakelijk in de ochtendspitsperiode wanneer

grote groepen fietsers gebruik maken van het twee-richtingenfietspad. Het gaat dan

alleen om fietsers vanuit Oosterbeek naar de scholen in Doorwerth.

• Op de N225 worden meerdere maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan het

verbeteren van de doorstroming.

Met name de aanpassing van de verkeerslichten bij Kievitsdel zorgen ervoor dat de

cyclustijd van de verkeerlichten verminderd wordt, waardoor bussen sneller het

kruispunt kunnen passeren.

• In het kader van hoogwaardig vervoer wordt de dienstregeling op de route Arnhem-

Wageningen in de nabije toekomst versterkt. Er zullen frequenter bussen gaan rijden

die via de N225 gaan rijden in plaats van via Heelsum en Renkum. Ook dit verbetert

de aanrijtijden van het OV in Wageningen.
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2.3.2 In de toekomst zal de rotonde bij de “Oude Herbergh” vervangen worden door 

verkeerslichten 

Bewoner geeft aan dat door de functie van de Utrechtseweg als belangrijke verbinding 

tussen Arnhem en de A50, er in de toekomst op de rotonde zoveel 

doorstromingsproblemen veroorzaakt worden dat een verkeerslicht noodzakelijk is.  

Antwoord 

De rotonde bij de “Oude Herbergh” is onderdeel van de gemeentelijke infrastructuur en 

de gemeente heeft geen plannen om het kruispunt aan te passen. De huidige rotonde past 

prima op deze locatie en zorgt ervoor dat het verkeer afremt, het verkeer vanaf de 

zijwegen veilig kan invoegen en dat fietsers veilig over kunnen steken. Op deze locatie is 

overigens ook geen ruimte voor verkeerlichten.  

2.4 Kruispunt Bredelaan – Utrechtseweg 

2.4.1 Kruispunt Bredelaan wordt te druk 

In de nieuwe plannen moeten fietsers oversteken bij de Bredelaan om op het twee-

richtingen fietspad te komen of vice versa. Op het kruispunt zijn al veel 

voertuigbewegingen zoals de bezoekers en personeel van het Bilderberghotel en busjes 

van en naar de JP Heijestichting. 

Is het niet mogelijk is dat voor de JP Heijestichting er niet een één richtingsweg gemaakt 

kan worden omdat deze over meerdere uitgangen beschikken. 

Antwoord 

Er komen diverse verkeersstromen samen, waarin de toekomstige situatie niet heel veel 

verandert. Fietsers steken er op dit moment ook over. De fietsers op het twee-richtingen 

fietspad hebben voorrang op het overige verkeer dat het fietspad kruist. 

De provincie Gelderland zegt toe dat zij samen met de gemeente Renkum contact 

opneemt met de JP Heijestichting om te kijken naar de mogelijkheden van een één- 

richtingsweg op het terrein. 

2.4.2 Situatie op de Bredelaan en Zonneheuvelweg 

De aansluiting Zonneheuvelweg en de Bredelaan is door de aansluitingen van het hotel 

en de vele voertuigbewegingen heel onduidelijk en de vraag is of hier niet iets aan kan 

gebeuren. Ook de voorrang is onduidelijk, is de aansluiting van het hotel nu een zijweg of 

een uitrit en zou het plaatsen van haaientanden niet meer duidelijkheid geven. 

Antwoord 

De Zonneheuvelweg en Bredelaan zijn in het beheer van de gemeente Renkum. De vraag 

hierover is doorgegeven aan de gemeente Renkum. Eventuele aanpassingen maken geen 

onderdeel uit van de werkzaamheden op de N225.  
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2.4.3 Noordelijke fietspad tussen Bredelaan en Wolfhezerweg. 

Moeten fietsers vanaf de Bredelaan 2x de Utrechtseweg oversteken om op de 

Wolfhezerweg te komen? 

Antwoord 

Het noordelijke fietspad tussen de Bredelaan en de Wolfhezerweg blijft omdat deze zorgt 

ter ontsluiting van de woningen op dit gedeelte. Fietsers hoeven dus niet 2x de 

Utrechtseweg over te steken en kunnen gebruik blijven maken van het bestaande fietspad 

aan de noordzijde. Uit de gesprekken met bewoners blijkt dit fietspad ook onderdeel uit 

te maken van de wandelroute naar Oosterbeek. 

2.5 Bebouwde kominrichting Utrechtseweg 

2.5.1 Voor welk doel wordt de Utrechtseweg in Oosterbeek aangepast 

Antwoord 

Het hoofddoel van de plannen is het verbeteren van de herkenbaarheid en inrichting van 

de bebouwde kom, waarmee ook de snelheid binnen de bebouwde wordt verlaagd. 

De rotonde ter hoogte van de “Oude Herberg” zorgt daarbij voor verlaging van de 

snelheid en draagt ook bij aan de verkeersveiligheid voor de overstekende fietsers. 

In de bebouwde kom is geen opstelruimte voor de bewoners tussen de rijbaan en het 

fietspad. In de nieuwe situatie komt hier een tussenberm van 2,50m. 

Het verkeer wordt van elkaar gescheiden door een overrijdbare middengeleider. 

Er is daardoor geen ruimte voor het handhaven van het noordelijke fietspad omdat deze 

ruimte gebruikt wordt voor de aanleg van de tussenberm en verbreding van het fietspad. 

De kom-ingang wordt versterkt door een verhoogd midden eiland waardoor het 

autoverkeer wordt gedwongen om af te remmen. Bromfietsers uit de richting Oosterbeek 

kunnen zich hierachter veilig opstellen om daarna het fietspad te bereiken. 

De aansluiting op het tweerichtingsfietspad draagt bij aan de kwaliteit van de 

fietsverbinding. 

2.5.2 Snelheidsremmende maatregelen 

De voorgestelde aanpassingen bij de rotonde van de Oude Herberg blijken amper effect 

hebben op de snelheid van de auto's en motoren (!) die op de rotonde afkomen. 

Waarom zijn er niet extra maatregelen getroffen om de snelheid te dempen zoals 

drempels of extra bochten? 

Antwoord 

De plannen voor de reconstructie van de bebouwde kom in Oosterbeek zijn tot stand 

gekomen omdat in de dagelijkse praktijk blijkt dat de bebouwde komgrens en de snelheid 

die daarvoor is ingesteld wordt genegeerd door het verkeer.  

De oorzaak hiervan ligt niet alleen in het gedrag van de weggebruiker, maar is tevens te 

wijten aan de inrichting van de weg en de zichtbaarheid van de bebouwde kom.  
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De plannen van de reconstructie bestaan dan ook uit het versterken van de inrichting van 

de weg binnen de bebouwde kom. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een 

uitbuiging ter hoogte van de ingang van de bebouwde kom, het aanbrengen van een 

brede verhoogde overrijdbare geleider tussen de beide rijrichtingen en het aanbrengen 

van verhoogde trottoirbanden aan beide zijden van de weg. 

Deze maatregelen zorgen er samen voor dat het verkeer zich er meer van bewust is dat 

het in een bebouwde kom rijdt. Deze aanpassingen zijn voldoende om de snelheid te 

laten afnemen. 
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2.5.3 Inrichting omgeving “De Oude Herberg” 

 

Door het opheffen van het noordelijke fietspad komt het autoverkeer dichter bij het 

terras te rijden. Zeker met spelende kinderen zorgt dit voor extra gevaar. Zijn er geen 

mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen zodat dit voorkomen kan worden.  
 

 
Toekomstige situatie (ontwerp) 

 

Antwoord 

In het bovenstaand figuur is de nieuwe situatie inzichtelijk gemaakt. Op de film is dit niet 

goed te zien  

Met name blijkt dat ter hoogte van de parkeerplaats en de afrit van de parkeerplaats naar 

de provinciale weg de weg dichter bij het bedrijf komt. Daarna komt de weg weliswaar 

dichter naar de woning, maar is er voldoende ruimte aanwezig tussen weg en terras. 

De provincie en gemeente Renkum hebben de intentie om samen met de 

belangenverenigingen en bewoners/bedrijven te kijken naar de inrichting van de 

bebouwde kom en met name naar de plantsoenen langs de weg.  

Ter hoogte van de Oude Herberg zal het voetpad zoveel mogelijk langs de muur lopen en 

de ruimte tussen het voetpad en de weg voorzien worden van beplanting. Dit is een 

aanpassing op het bovenstaande ontwerp. 
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2.6 Fietsstructuur N225. 

2.6.1 Een twee-richtingen fietspad is onveilig 

Een twee-richtingen fietspaden is tegen de richtlijnen van de provincie. 

Ze zijn onveiliger. 

Antwoord 

• De provincie maakt diverse afwegingen om te kiezen voor een twee richtingen

fietspaden.

Het is dan ook geen beleid of richtlijn dat de provincie tegen de aanleg van twee-

richtingen fietspaden is. Ook snelle fietsroutes worden vormgegeven als twee-

richtingen fietspaden.

• Het is niet aangetoond met ongevallencijfers dat de verkeersveiligheid op twee-

richtingen fietspaden lager is dan op een één-richting fietspad aan beide zijden van

de weg.

• Omdat er langs de Utrechtseweg aan de noordzijde nauwelijks woningen staan is het

niet noodzakelijk dat het noordelijke fietspad blijft liggen. Een twee-

richtingenfietspad is in dat geval voor de provincie Gelderland een reële en adequate

oplossing, omdat fietsers dan niet de Utrechtseweg meer hoeven over te steken. De

belangrijke bestemmingen bevinden zich aan de zuidzijde van de Utrechtseweg.

• De provincie heeft ervoor gekozen om het twee-richtingen fietspad vanaf de

Wolfhezerweg door te trekken naar de rotonde. Het blijkt dat fietsers van de JP

Heijestichting al tegen de rijrichting inrijden. Door het formaliseren van een twee-

richtingenfietspad wordt deze onduidelijkheid opgeheven.

2.6.2 Opheffen noordelijk fietspad rotonde Valkenburglaan – Bredeweg 

Door het verwijderen van het fietspad aan de noordzijde tussen de rotonde en de 

Bredelaan. Wanneer onze kinderen terugfietsen vanuit Oosterbeek/Arnhem, wat ze 

dagelijks doen, dan maken ze gebruik van dat stukje fietspad om vervolgens via de 

Bredelaan naar huis te fietsen. Dat geldt voor iedereen die woont aan de 

Zonneheuvelweg. Die moeten nu dus eerst bij de rotonde de Utrechtseweg oversteken en 

dan nogmaals tegenover de Bredeweg? Dat lijkt ons minder veilig. 

Antwoord 

Fietsers rijdend van Oosterbeek naar de Bredeweg richting Zonneheuvelweg moeten 

inderdaad 2x oversteken. . Zowel ter hoogte van de rotonde Valkenburglaan als ter 

hoogte van de Bredelaan. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een of twee 

oversteekbewegingen meer. Op beide locaties zijn wel middengeleiders aanwezig 

waardoor de fietsers de rijbaan in 2 fasen over kunnen steken. De oversteek bij de 

Bredelaan is wel bekend voor de fietsers komend uit de Zonneheuvelweg. Zij steken op 

dit moment de N225 al over ter hoogte van de Bredelaan in de richting Oosterbeek. 
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2.6.3 Situatie voor Bromfietsers 

Bewoners vinden dat het voor bromfietsers minder veilig wordt ondanks de 

aanbevelingen van politie en verkeerskundigen van de provincie Gelderland. 

Antwoord 

De gekozen oplossingsrichting is nog niet vaak toegepast, maar biedt de bromfietser een 

veilige plek om zich op te stellen om vervolgens naar de rijbaan over te steken en op het 

fietspad te komen. Deze oplossing is nog niet veel toegepast in Nederland, maar zal ook 

in Heelsum bij de rotonde op de N782 worden toegepast en tevens op de Schelmseweg 

ter hoogte van Rozendaal. De provincie heeft ook de intentie om deze oplossing voor te 

leggen aan het CROW als standaardoplossingsrichting. 

2.7 Voetpadenstructuur 

Tijdens de gesprekken met de eigenaren van Wolhezerweg 2, het Bilderberg hotel, 

Utrechtseweg 263 en 245 blijkt dat het belangrijk is dat er aan de noordzijde een 

voetgangersverbinding blijft tussen Oosterbeek en de Bredelaan. Met name gasten van 

het Bilderberg Hotel wandelen daar naar Oosterbeek. 

Antwoord 

Het is niet mogelijk om op het gehele gedeelte tussen de bebouwde kom en de Bredelaan 

het voetpad te handhaven. Door de beoogde aanpassingen in de bebouwde kom is er 

geen ruimte voor een voetpad in de berm waar voetgangers veilig langs het verkeer 

kunnen lopen. De provincie onderkent dat er een belangrijke verbinding is tussen het 

Bilderberg hotel en de bebouwde kom van Oosterbeek, maar ook voor bewoners uit de 

omgeving. De provincie gaat in overleg met de aanliggende terreineigenaar voor de 

aanleg van een recreatief voetpad tussen de bebouwde kom van Oosterbeek en de 

Bredelaan. Het voetpad is toegevoegd aan het ontwerp. 

2.8 Hinder tijdens uitvoering (bereikbaarheid) 

Hoe zijn de woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar en zijn 

daarover afspraken te maken. 

Antwoord 

Voor de reconstructie van de bebouwde kom wordt de gehele asfaltconstructie van de 

weg opgebroken. Dit gebeurt waarschijnlijk in fasen. De provincie Gelderland neemt 

vroegtijdig tijdens de werkvoorbereidingsfase contact op met de bedrijven en bewoners 

over de impact van de werkzaamheden op de bereikbaarheid van de woningen en 

bedrijfspanden. De werkzaamheden staan gepland vanaf het 2e kwartaal 2022 tot en met 

het einde van het jaar. 

De provincie attendeert de bewoners om regelmatig de website N225: A50–

Valkenburglaan Oosterbeek te bekijken voor actuele informatie. Voorafgaand aan de 

https://www.gelderland.nl/N225-A50-Valkenburglaan-Oosterbeek
https://www.gelderland.nl/N225-A50-Valkenburglaan-Oosterbeek
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werkzaamheden worden de bewoners per brief op de hoogte gesteld over bereikbaarheid 

en de planning van de werkzaamheden. 




