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Vragen & Antwoorden 
 
Welke waterhuishoudingsmaatregelen worden getroffen ter hoogte van 
perceel Harderwijkerweg 153? 
De zaksloten zitten regelmatig vol en bij een wolkbreuk stond er 10 cm water op het 
perceel. 

 
Antwoord 
Nagekomen bericht:  
We gaan hier een 5-streks molgoot aanbrengen ter hoogte van het hart van de 
huidige greppels. 
We maken een verbinding met de greppel middels maaskeien in de stelspecie. 
Zodoende spoelt de greppel niet uit. 
We plaatsen een horizontale drainageput in de greppel. 
 
Wij hopen dat hierdoor de wateroverlast zal afnemen echter de overlast compleet 
verhelpen kunnen wij zeker gezien de extreme buien die tegenwoordig vallen niet 
garanderen. 
 
Verder zal de provincie bekijken waar het zinvol is om de bermen te verlagen en dat 
uitvoeren. 
 

 
Zijn de nieuwe VRI’s ‘slimme’ VRI’s en wat kunnen die? 

 
Antwoord 
De nieuwe VRI’s worden als ‘intelligente verkeerslichten’ (iVRI’s) voorbereid. De 
provincie plaatst VRI’s die voorbereid zijn op het functioneren als  iVRI.  
 
Volgens  het CROW zijn de belangrijkste kenmerken van een iVRI: 

– De iVRI maakt communicatie tussen verkeerslicht en weggebruiker mogelijk; 
– Een iVRI maakt het gebruik van individuele weggebruikersdata mogelijk. 

Daardoor kunnen regelingen afgestemd worden op de actuele 
verkeerssituatie; 

– De iVRI maakt data-uitwisseling met informatiediensten mogelijk. Deze 
diensten gebruiken de iVRI-gegevens om de weggebruikers te informeren 
en/of te adviseren; 

– De iVRI geeft de wegbeheerder mogelijkheden om verkeer te regelen op basis 
van uiteenlopende beleidsdoelen. 

 
In Nederland zijn er door verschillende wegbeheerders inmiddels iVRI’s geplaatst. 
Deze iVRI’s functioneren ten aanzien van bijvoorbeeld verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid nog niet op hetzelfde niveau (of beter) dan een conventionele 
VRI. Deze iVRI’s worden nu eerst verder ontwikkeld.  
 
In de situatie van de verkeerslichtenregeling op de N303 wordt de VRI helemaal 
opnieuw opgebouwd. In de nieuwe situatie ontstaat er een betere afwikkeling van 
voetgangers, fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. De iVRI is op dit moment volop 
in ontwikkeling, maar voldoet nu nog niet aan de hoge eisen die worden gesteld aan 
verkeersregelinstallaties. We verwachten wel dat een iVRI in de toekomst een 
positieve bijdrage kan leveren aan o.a. de verkeersafwikkeling. Daarom worden de 



nieuwe VRI’s aan de N303 alvast wel als iVRI’s voorbereid, zodat ze in de toekomst 
daadwerkelijk als iVRI kunnen functioneren.  
 

 
 

Is het gasdepot Harderwijkerweg 126 te Ermelo tijdens de 
wegwerkzaamheden altijd goed bereikbaar? Er rijden veel leveranciers. 

 
Antwoord 
In de periode augustus-december 2022 wordt hier het werkvak enkele weken 
afgesloten en is er vermoedelijk 4 weken sprake van overlast. We kunnen niet 
garanderen dat u altijd met de auto bereikbaar bent. Wanneer de aannemer in de as 
van de rijbaan aan het werk is moet de weg volledig worden afgesloten i.v.m. de 
veiligheid voor de werknemers. De kruising Kalkoenweg – N303 wordt sowieso 4 
weken afgesloten want hier vindt een volledige reconstructie plaats. Uw perceel is 
dan vanaf Harderwijk niet toegankelijk. De omgevingsmanager van de aannemer zal 
afsluitingen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend maken. Wel wordt er gezocht 
naar maatwerkoplossingen, bijv. het gebruiken van rijplaten zodat uw perceel 
toegankelijk blijft vanaf de kant van Ermelo. Te voet zal uw perceel te allen tijde 
bereikbaar zijn. 
 
 
Wat zijn de compensatiemogelijkheden voor eventuele omzetderving? 

 
Antwoord 
Leest u hiervoor de brief ‘Algemene informatie voor indienen aanvraag 
nadeelcompensatie’ op de website. 

 
Komen er tijdens de wegwerkzaamheden veilige omleidingen voor 
fietsers? 

 
Antwoord 
We geleiden fietsers zoveel mogelijk door het werkvak daar waar dat mogelijk is. Als 
dat niet kan dan zal er een omleidingsroute aangegeven worden. Het streven is om 
deze route zo kort mogelijk te houden. 

 
 

Is het autobedrijf aan de Harderwijkerweg 189 altijd bereikbaar tijdens 
de wegwerkzaamheden? Hoe en wanneer communiceert de provincie 
over de uitvoeringsplanning, de wegwerkzaamheden en 
omleidingsroutes? 
 
Antwoord 
Bedrijven zullen niet altijd bereikbaar kunnen zijn, want wanneer de aannemer de 
beton uit de middengeleider gaat vervangen voor nieuwe beton zal de weg volledig 
afgesloten moeten worden. De medewerkers van de aannemer moeten veilig kunnen 
werken en niet verrast worden door auto’s die daar opeens rijden op een moment 
dat dat niet verantwoord is. Tijdens het uithardingsproces van het beton zullen we 
maatregelen treffen dat er niet over de middengeleider wordt gereden. De bedrijven 
en woningen zijn dan door het werkvak heen weer toegankelijk.  
De omgevingsmanager van de aannemer zal afsluitingen in een zo vroeg mogelijk 
stadium bekend maken. 
Wellicht is er een mogelijkheid om uw perceel via de achterzijde (Meeboerserf) te 
ontsluiten. De projectleider realisatie van de provincie zal t.z.t. contact opnemen met 
vragensteller. 
 



 
Kan de uitrit van het autobedrijf extra opvallend gemaakt worden 
(bijvoorbeeld zoals bij de uitritten bij Post en Hendriks de fietspaden 
een rode kleur krijgen)? 
 
Antwoord 
Genoemde uitritten bij Post en Hendriks kennen een onduidelijke voorrangssituatie 
doordat de uitritten de uitstraling hebben van een zijweg. Vandaar dat hier extra 
maatregelen nodig waren. Dat is niet het geval bij het autobedrijf. 
Op foto is te zien dat bij het autobedrijf een hoge haag aan de noordzijde vlak bij de 
weg groeit. Aan de zuidzijde is voldoende zicht. Aan de noordzijde is de haag hoger 
dan de gebruikelijk toegestane hoogte van maximaal 1 meter. Bij terugsnoeien tot 1 
meter ontstaat er meer zicht. Dan zullen fietsers ook minder verrast worden door 
verkeer dat de uitrit van het bedrijf uitrijdt. De verkeerskundige van de provincie 
heeft hierover contact opgenomen met vragensteller. 
Voor de optie van het aanbrengen van extra kantmarkering langs het hele tracé 
wordt vooralsnog niet gekozen, omdat het fietspad verlicht wordt volgens de huidige 
richtlijnen. 
 
De provincie gaat bermen inzaaien met bloemrijk mengsel en bomen 
planten op enkele rotondes. Dat vereist ook goed onderhoud. 
 
Antwoord 
Dat klopt. Het bloemrijke mengsel mag niet zo hoog worden dat het zichtproblemen 
oplevert. Afdeling Beheer & Onderhoud van de provincie weet hiervan en dient te 
zorgen voor een goede onderhoudsfrequentie bij de ‘groen’maatregelen. 
 
 
Waarom worden middengeleiders verlaagd terwijl rond 2006 de 
middengeleiders verhoogd werden voor een betere verkeersveiligheid? 
 
Antwoord  
De middengeleiders (alleen waar borden en lichtmasten op staan) worden op 
rijbaanhoogte gebracht. Binnen de bebouwde kom met een witte band. Een 
vrachtauto blokkeert bij linksafslaan tijdelijk de weg. Een verbod op linksafslaan met 
markering is niet handhaafbaar. Hulpdiensten hadden ook veel hinder van de vele 
hoogtewisselingen. 
 
Vragensteller stelt voor dat signaleringsborden worden geplaatst dat verkeer zoveel 
mogelijk rechts houdt zodat hulpdiensten middendoor kunnen rijden bij 
noodgevallen. De verkeerskundige van de provincie gaat na wat hier de 
mogelijkheden voor zijn. 
 
 
Klopt het dat middengeleiders bij de meeste uitritten worden verlaagd? 
Wat is dan nog de functie van zo’n middengeleider op rijbaanhoogte? 
 
Antwoord 
Ja, het klopt dat de middengeleiders worden verlaagd, mede op verzoek van de 
hulpdiensten. Op de grens Ermelo – Harderwijk blijft de middengeleider wel op 
hoogte.  
 
De functie van een middengeleider op rijbaanhoogte is ervoor zorgen dat het verkeer 
op de eigen weghelft blijft. Ook heeft het hierdoor smallere wegbeeld een 
snelheidsremmende werking.  



 
 
Tijdens de informatieavond eind 2019 in Harderwijk was het verbreden 
van het fietspad nog onderdeel van de plannen. Waarom is 
fietspadverbreding geen onderdeel van het maatregelenpakket 
geworden? 
 
Antwoord 
Eind 2019 zijn schetsontwerpen gepresenteerd van de destijds voorlopige adviezen. 
De idee was om het fietspad 30 cm naar de binnenzijde (rijbaanzijde) te verbreden 
en daarbij de hagen te behouden.  
Bij de verdere uitwerking van dat plan werd duidelijk dat de hagen geen groei- en 
overlevingskansen zouden hebben bij die beperkte ruimte. Zonder (levensvatbare) 
hagen verdwijnt het smallere wegbeeld, wat destijds nodig was voor 
snelheidsverlaging. Als er geen haag staat leidt dit tot meer (subjectieve) 
onveiligheid voor fietsers (een auto zal minder snel door een haag het fietspad 
oprijden dan als er geen haag staat). Ook worden dergelijke fietspadverbredingen bij 
voorkeur gelijk met asfaltering van de rijbaan uitgevoerd waarbij zo nodig ook het 
wegprofiel gewijzigd kan worden. Het rijbaangedeelte naast dit fietspad wordt in 
2022/2023 niet geasfalteerd.  
Daarom is dat voorlopige advies niet verder uitgewerkt en makt het geen onderdeel 
uit van het maatregelenpakket 2022/2023. 
 
De provincie is bezig een planning te maken welke fietspaden in Gelderland wanneer 
verkend gaan worden voor verbreding. Daarbij zal verbreding in elk geval tegelijk 
met groot onderhoud van de rijbaan moeten plaatsvinden zodat ook het wegprofiel 
aangepast kan worden en financiering kansrijker wordt. 
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