
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reactienota inloopavond verkenning N332 Lochem – A1 
 

 

 

In 2023 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de N332 (Rengersweg) tussen Lochem en de A1. 

Naast het vervangen van het asfalt voeren we verschillende maatregelen uit om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

In het kort willen we de volgende maatregelen uitvoeren:  

• Asfaltonderhoud tussen Lochem en de rotonde Markeloseweg. 

• Ontbrekende geleiderail plaatsen. 

• Ontbrekende leuningen bij onderdoorgangen aanbrengen. 

• Parallelweg verbreden tussen Rengersweg en Rossweg. 

• Aansluiting Brenschutte verbeteren. 

• Fietsoversteek Rossweg verbeteren. 

• Aansluiting Molendijk opheffen. 

• Monitoren vitaliteit matige bomen. 

 

De voorgenomen maatregelen zitten in de verkenningsfase. Nut en noodzaak, kosten en 

haalbaarheid van de maatregelen aan deze weg worden in deze fase afgewogen. Daarbij kijken we 

ook naar het benodigde budget voor het uitvoeren van maatregelen aan andere wegen in 

Gelderland.   

In het najaar van 2021 weten we welk budget er beschikbaar is en welke maatregelen we door 

kunnen laten gaan. Daarna maken we volgend jaar de definitieve ontwerpen. Dan worden ook pas 

de eventueel benodigde vergunningen aangevraagd. 

 

Op woensdag 26 mei en donderdag 10 juni 2021 hielden wij digitale inloopavonden om u te 

informeren over dit groot onderhoud. Tijdens deze avonden zijn diverse vragen gesteld. In deze 

reactienota geven we een samenvatting van deze vragen en onze reacties daarop. 

 

De volgende onderwerpen kwamen in meerdere vragen aan bod: 

1. Aandacht voor geluid en geluidwerende maatregelen met het drukker wordende verkeer. 

2. Geluidsmetingen, geluidsanering, geluidisolatie aan woningen langs de parallelweg. 

3. Trillingen. 

4. Status van plannen, inspraak en bezwaarmogelijkheden. 

5. Meewerken aan erf- en kavelbeplanting. 

6. Verbreden parallelweg tussen Rengersweg en Rossweg. 

7. Landbouwverkeer toestaan op de hoofdrijbaan van de N332. 

8. Afwaarderen snelheid van 100 naar 80 tussen A1 en Laren (Markeloseweg). 
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9. Voorrangsituatie parallelweg. 

10. Parallelweg: bermen, varkensruggen, plaatsing verkeersborden. 

11. Dubbele inritten. 

12. Aansluiting N332 met Brenschutte/Beuzelshoek. 

13. Onderhoudstoestand parallelweg ter hoogte van nrs. 33-35. 

14. Verwachte toename verkeer N332 door Rondweg Lochem/Schakel A-1. 

15. Afsluiten aansluiting Molendijk op N332. 

16. Kruispunt Rossweg-Ampsenseweg-N332. 

17. Snelheid verlagen op N332 tussen Kwinkweerd en Rossweg. 

 

Een aantal vragen hebben specifiek betrekking op één bepaalde locatie en/of een specifiek adres. 

Op deze vragen geven wij individueel antwoord. 

 

1. Aandacht voor geluid en geluidwerende maatregelen met het drukker wordende 

verkeer 

Aanwonenden van de Rengersweg tussen de Brenschutte en de Kwinkweerd zien graag dat er 

geluidswerende maatregelen worden getroffen. Er wordt verondersteld dat het verkeer steeds 

drukker wordt, zeker als straks de rondweg Lochem klaar is en het industrieterrein  

'Goorseweg - Kwinkweerd'. Ook worden zorgen geuit over het toenemen van geluid als de 

parallelweg wordt verbreed. Er wordt gevraagd naar de wettelijke verplichtingen en het Provinciale 

beleid en toekomstig beleid (SWUNG) t.a.v. geluid. 

 

Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder is het landelijke kader voor geluid. Daarin staat dat een wegbeheerder 

geluidonderzoek moet uitvoeren naar de geluidbelasting als de weg fysiek aangepast wordt en dat 

daarbij verwacht wordt dat de geluidbelasting zal toenemen. Als deze toename 2 dB of meer 

bedraagt moet een afweging van maatregelen plaatsvinden. Zijn maatregelen niet mogelijk dan 

moet een hogere geluidswaarde besluit worden genomen. Hierbij wordt een geluidbelasting 

vastgesteld gekoppeld aan de verplichting om bewoners geluidmaatregelen aan te bieden als ze nog 

niet voldoen aan de wettelijke norm voor het binnen niveau.  

 

Het vervangen van asfalt door een ander soort asfalt met dezelfde of betere geluidprestatie valt hier 

niet onder. In dit onderhoudsproject is de beoogde wijziging van de kruising met de Molendijk een 

aandachtspunt, omdat de parallelweg mogelijk iets dichter bij de woning komt te liggen. De 

verkeersintensiteit op dit gedeelte van de parallelweg zal door deze wijziging licht toenemen. Wat 

daarbij ook van belang is, is dat een hogere geluidswaarde besluit altijd wordt genomen met het 

oog op een ander besluit. In dit geval is dit een mogelijke wijziging van het bestemmingsplan. De 

provincie moet het onderzoek uitvoeren naar de geluidbelasting als de nieuwe wegverharding 

buiten de bestemming Verkeer komt te liggen. Het exacte ontwerp van deze kruising is nog niet 

bekend, zodra dit wel het geval is kunnen we zien of het past binnen de verkeersbestemming en of 

een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. 
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Provinciaal beleid 

Naast de wettelijke verplichting tot onderzoek en afweging van maatregelen, heeft de provincie 

eigen beleid vastgesteld in het Actieplan geluid 2018-2022. Hierin is opgenomen dat 

geluidsreducerend asfalt wordt toegepast als er voldoende woningen met een hoge geluidbelasting 

langs het traject liggen. Voor de Rengersweg is nu gepland om het stuk tussen 25,40 (t.h.v. de 

Markeloseweg) en 29,1 (aansluitend op project Rondweg Lochem) te voorzien van 

geluidsreducerend asfalt. Het asfalt op de kruispunten valt hierbuiten, omdat geluidsreducerend 

asfalt niet goed bestand is tegen optrekkend, afremmend en wringend verkeer. In dit traject ligt ook 

het stuk dat de gemeente heeft aangevraagd voor de sanering. Het asfalt reduceert de 

geluidbelasting met circa 3 dB ten opzichte van normaal asfalt. 

 

Toekomstige wetgeving 

U heeft mogelijk gehoord dat er een nieuwe wet aankomt die nieuwe regels voor de leefomgeving 

bevat. Deze Omgevingswet gaat naar verwachting 1 juli 2022 in en heeft consequenties voor hoe de 

provincie omgaat met geluid langs haar wegen. De doelstellingen voor geluid (afgeleid van het 

programma SWUNG2: samen werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid, fase 2) in deze wet 

zijn: 

• Het monitoren van autonome toename van het geluid door het instellen en bewaken van 

geluidproductieplafonds. De huidige wetgeving heeft als manco dat er geen maatregelen 

overwogen hoeven te worden als het verkeer elk jaar iets toeneemt en daarmee de 

geluidbelasting ook. Dat wordt hiermee ondervangen.  

• Het stimuleren van bronbeleid. Het zal makkelijker worden om maatregelen aan de bron 

(geluidsreducerend asfalt) toe te passen als geluidproductieplafonds overschreden worden. Bij 

maatregelen in de overdracht (bijv. schermen) of aan de woningen is er een uitgebreide 

juridische procedure nodig, bij bronmaatregelen is dit niet nodig. 

• Het aanpakken van knelpunten. Er wordt opnieuw gekeken of er woningen zijn die in de 

bestaande situatie boven de grenswaarden komen, rekening houdend met de geluidbelasting 

bij vastgesteld plafond. Dit is een nieuwe lijst van woning waarvoor een saneringsplan wordt 

opgesteld. De uitvoering van deze nieuwe saneringsvoorraad neemt de nodige tijd in beslag.  

Binnen 2 jaar nadat de Omgevingswet is ingegaan, moet de provincie de geluidproductieplafonds 

hebben vastgesteld en is de nieuwe saneringsvoorraad bekend. 

 

Wat dit precies voor de Rengersweg (N332) in gaat houden, is op dit moment nog niet bekend. De 

provincie is bezig met de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet. 

 

Geluid van de parallelweg 

We verbreden de parallelweg waar mogelijk tot 5,5 m om het gecombineerd gebruik door fietsers 

en landbouwverkeer veiliger te maken. De parallelweg is nu circa 4 m en is hiervoor te smal. Het 

toelaten van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan is vanuit de functie van de weg en de hoeveelheid 

verkeer op de N332 volgens ons afwegingskader niet wenselijk. Waar mogelijk verbreden we de 

parallelweg half naar de rijbaan en half naar de buitenzijde. De wegas blijft min of meer gelijk. Ook 

zal de hoeveelheid verkeer op de parallelweg niet noemenswaardig toenemen.  
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Vanwege de beperkte hoeveelheid woningen aan de parallelweg en in de directe omgeving is het 

aantal motorvoertuigen op de parallelweg laag. Op het noordelijkste deel van de parallelweg 

(tussen Brenschutte en Rengersweg) rijden dagelijks gemiddeld circa 15 landbouwvoertuigen 

(telpunt Rengersweg, 101 per week, landbouwverkeer kan naar de parallelweg of de N332 

oversteken, wellicht zijn het er op de parallelweg dus iets minder). De bijdrage van de parallelweg 

op het jaargemiddelde geluidsniveau zal daarmee beperkt zijn. De belangrijkste geluidsbron is de 

provinciale weg. Dat neemt niet weg dat er korte pieken optreden. Aangezien de as van de 

parallelweg nagenoeg overal op dezelfde plek blijft, zal de geluidssituatie vanwege de parallelweg 

niet verslechteren. Omdat de parallelweg breder wordt zal (landbouw)verkeer minder snel in de 

berm rijden. 

 

2. Geluidsmetingen, geluidsanering, geluidisolatie aan woningen langs parallelweg 

Diverse bewoners geven aan in het verleden aanvragen bij de gemeente te hebben ingediend naar 

geluidsmetingen, geluidsanering en geluidisolatie aan hun woningen. Er is behoefte aan 

geluidsmetingen om te weten wat de geluidsbelasting op de woningen langs de weg is. 

 

Geluidsanering 

De gemeente Lochem is verantwoordelijk voor de sanering wegverkeerslawaai en de afhandeling 

van woningen die op de saneringslijst staan.  

Een deel van de woningen zijn al afgehandeld en voor een deel worden nog maatregelen getroffen.   

Een maatregel die daarvoor wordt genomen, is het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. De 

gemeente heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Het geluidsreducerend 

asfalt brengen we in 2023 aan.  

Wilt u weten wat de exacte stand van zaken is voor uw woning, dan kunt u het beste contact 

opnemen met de gemeente. 

 

Geluidbelasting vanwege de Rengersweg 

Ondanks dat we volgens wet- en regelgeving geen geluidonderzoek hoeven uit te voeren, zoals 

toegelicht onder onderwerp 1, kunnen we ons voorstellen dat u wel wilt weten hoe hoog de 

geluidbelasting op uw woning is. In bijgevoegde figuren hebben we de jaargemiddelde 

geluidbelasting Lden (Level day-evening-night) in beeld gebracht voor het stuk tussen spoorbrug 

richting Lochem en de kruising met de N339 voor de volgende situaties: 

• Huidige situatie (figuur 1): Hierbij is uitgegaan van de verkeersintensiteit in 2019 (16.700 

motorvoertuigen/etmaal), omdat 2020 en 2021 lager uitvallen als gevolg van COVID-19. In het 

onderzoek van de Schakel Achterhoek – A1 is voor de huidige situatie ook hiervan uitgegaan; 

• Toekomstige situatie 2034 met geluidsreducerend asfalt (figuur 2): Hierbij hebben we 

rekening gehouden met een toename van verkeer door onder andere ontwikkelingen in de 

omgeving en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt volgens de planning. Volgens 

prognose rijden er dan 20.900 motorvoertuigen per etmaal (zie ook akoestisch rapport 

Schakel-Achterhoek-A1. 
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Toelichting op de berekende waarden 

Uit de bijgevoegde figuren 1 en 2 blijkt dat de geluidbelasting in de huidige situatie op de eerstelijns 

woningen tussen de 60 en 71 dB ligt. De verwachte toename van het verkeer in de toekomst wordt 

gecompenseerd door de toepassing van een geluidsreducerend wegdek. Per saldo zal de 

geluidbelasting daardoor 1 tot 2 dB afnemen. Nagenoeg al deze woningen zijn opgenomen op de 

saneringslijst, waarbij de gemeente de afweging voor nog aanvullende maatregelen maakt of al 

heeft gemaakt. De gemeente is daarbij gehouden aan de kaders die er voor de sanering gelden.  

  

De berekende geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden. Dit is het geluid in decibel op de gevel van 

een woning op basis van de jaargemiddelde verkeersintensiteiten. Dus tijdens drukke periodes 

zullen de niveaus hoger zijn en tijdens rustigere periodes lager. De avond- en nachtperiode krijgen 

hierbij een toeslag, omdat de kans op hinder dan groter is.  

  

We beoordelen de geluidsniveaus aan de hand van rekenmodellen. Dit is volgens landelijke wet- en 

regelgeving. De rekenmodellen zijn gebaseerd op vele metingen, zodat er gerekend wordt met een 

representatieve uitstoot van geluid per voertuig. In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt in 

drie categorieën voertuigen: licht, middel en zwaar verkeer. Ook wordt rekening gehouden met het 

type asfalt, de maximum toegestane rijsnelheid, reflecties in de bodem en gebouwen en 

afschermende objecten. De berekeningen stellen ons in staat om alle situaties met elkaar op een 

objectieve manier te vergelijken en daarbij op een transparante manier maatregelen af te wegen. 

Ook kunnen we met berekeningen voorspellingen doen over de ontwikkelingen van het 

geluidsniveau, door bijvoorbeeld nieuw aan te leggen wegdek of toename van verkeer. Het meten 

van geluidsniveaus is een tijdrovende en kostbare klus en geeft alleen informatie over de situatie op 

dat moment onder die toevallige omstandigheden op die specifieke plek. Een belangrijke parameter 

voor het geluid is het aantal voertuigen dat er rijdt. De intensiteit en samenstelling van het verkeer 

wordt daarom wel permanent gemonitord. Zie daarvoor onze website: www.geldersverkeer.nl  

 

3. Trillingen 

Een aantal bewoners geeft aan last te hebben van trillingen van vrachtverkeer en landbouwverkeer. 

 

Trillingen vanwege verkeer kunnen ontstaan als er verkeer over een obstakel zoals een drempel of 

oneffenheid in de weg rijdt. De aankomende werkzaamheden voorzien niet in nieuwe obstakels of 

andere elementen die trillingen zouden kunnen veroorzaken. Bij de uitvoering wordt erop 

toegezien dat er geen onnodige oneffenheden of overgangen ontstaan bij woningen. Er wordt 

daarom geen trillingsonderzoek in het kader van de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

  

Heeft u op dit moment hinder van trillingen of denkt u dat de trillingen van het verkeer schade 

opleveren aan uw gebouw, dan kunt u een melding indienen via het provincieloket. Een 

trillingsklacht kent een eigen procedure. Wij nemen dan uw trillingsklacht in behandeling en gaan 

de situatie beoordelen. Het provincieloket is bereikbaar op telefoonnummer 026 359 9999 of per  

e-mail provincieloket@gelderland.nl. 
  

http://www.geldersverkeer.nl/
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4. Status van plannen, inspraak en bezwaarmogelijkheden 

Er zijn een aantal vragen gesteld over de status van de plannen, het moment dat aanwonenden 

worden betrokken, hoe de formele inspraakprocedure er uitziet en welke mogelijkheden er zijn om 

bezwaar te maken. 

 

De voorgenomen maatregelen zitten in de verkenningsfase. Nut en noodzaak, kosten en 

haalbaarheid van de maatregelen aan deze weg worden afgewogen tegen de maatregelen aan 

andere wegen van de provincie waar ook verkenningen zijn uitgevoerd en groot onderhoud in 2023 

gepland staat.   

  

In het najaar van 2021 weten we welke maatregelen door kunnen gaan. Daarna maken we volgend 

jaar de definitieve ontwerpen. Dan worden ook pas de eventueel benodigde vergunningen 

aangevraagd. 

 

Alleen als blijkt dat de nieuwe wegverharding zich niet binnen de bestemming Verkeer bevindt, 

wordt er een juridische procedure opgestart voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Hierop 

is inspraak en bezwaar mogelijk. 

 

Andere besluiten met betrekking tot geluid zijn vooralsnog niet voorzien. 

 

Voor het afsluiten van de aansluiting van de Molendijk op de N332 moet een onttrekkingsbesluit 

worden genomen. Hierop is inspraak en bezwaar mogelijk. Hierover communiceren we via de 

website en aankondigingen in huis-aan-huis bladen. 

 

5. Meewerken aan erf-, kavel beplanting 

Diverse mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het meewerken aan erf- en 

kavelbeplanting om het oorspronkelijke landschap langs de N332 weer beleefbaar te maken en de 

biodiversiteit te versterken. Wij nemen contact op met deze mensen.  

 

6. Verbreden parallelweg tussen Rengersweg en Rossweg 

Diverse mensen stellen vragen over het verbreden van de parallelweg. Leidt dit tot voldoende 

veiligheid omdat landbouwverkeer en fietsers nog steeds gemengd gebruik maken van de 

parallelweg. Zijn er alternatieven zoals een fietsstraat, een vrijliggend fietspad of het openstellen 

van de N332 voor landbouwverkeer (zie ook vraag 7). 

 

De verbreding van de parallelweg naar 5.5 meter en het afsluiten van de aansluiting van de 

Molendijk op de N332 zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid op de parallelweg. 

Vooral als fietsers en landbouwverkeer elkaar passeren is er meer ruimte beschikbaar. Hiermee 

voorzien we een behoorlijke toename van (het gevoel van) de verkeersveiligheid. 

 

Een bredere weg kan ook leiden tot hogere snelheden van vooral personenauto’s. De hoeveelheid 

personenauto’s op de parallelweg is echter laag, vanwege het kleine aantal woningen langs of nabij 

de parallelweg. We voorzien daarom geen knelpunten hier en passen daarom ook geen 

verkeersremmende maatregelen zoals plateau's of wegversmallingen toe. 

 

Het vormgeven van de parallelweg als fietsstraat vraagt een grote extra investering ten opzichte van 

de verbreding. De extra veiligheidswinst van een fietsstraat in deze situatie (hoeveelheid fietsers 

versus ander verkeer) en het feitelijke aantal gebruikers weegt niet op tegen de te verwachten 

investering. Hetzelfde geldt voor een vrijliggend fietspad naast de parallelweg. Ook is de ruimtelijke 
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impact van een vrijliggend fietspad erg groot (grondverwerving, bomenkap), met name ter hoogte 

van de woningen aan de parallelweg.  

 

 

7. Landbouwverkeer toestaan op de hoofdrijbaan van de N332 

Meerdere aanwonenden en gebruikers pleiten voor het toestaan van landbouwverkeer op de 

hoofdrijbaan van de N332, tussen Markeloseweg en Rossweg/Ampsenseweg, zodat dit verkeer niet 

door de bebouwde kom van Laren en niet over de parallelweg tussen Laren en de Rossweg hoeft te 

rijden. 

 

In zijn algemeenheid is de N332 een belangrijke schakel in de ontsluiting van een groot deel van de 

Achterhoek en de A1. Een vlotte doorstroming is hier belangrijk. Alle maatregelen m.b.t. de 

rondweg Lochem hebben hier ook mee te maken. Het toestaan van landbouwverkeer op de 

hoofdrijbaan, eventueel in combinatie met het verlagen van de snelheid, conflicteert met deze 

functie. Het snelheidsverschil tussen landbouwverkeer en het overige verkeer is groot en leidt tot 

langere reistijden en/of gevaarlijke inhaalmanoeuvres.  

 

De verkenning van dit knelpunt is nog niet afgerond. We voeren nog metingen uit en bespreken dit 

met brancheorganisaties (LTO, Cumela), lokale loonwerkbedrijven en Wakker Loarne. 

 

We maken onderscheid tussen het gedeelte tussen Markeloseweg en Rengersweg en het gedeelte 

tussen Rengersweg en Rossweg/Ampsenseweg.  

 

N332 tussen de Markeloseweg en de Rengersweg: 

Het gedeelte tussen de Markeloseweg en de Rengersweg heeft geen parallelweg. Landbouwverkeer 

tussen deze twee aansluitingen moet hier een alternatieve route kiezen. Een route door de 

bebouwde kom van Laren ligt het meest voor de hand. Om te bepalen om hoeveel landbouwverkeer 

het gaat, voerden we gedurende twee weken in het agrarisch seizoen van 2021 een camera-

onderzoek uit. Hierbij is de hoeveelheid landbouwverkeer en de routes van het landbouwverkeer 

door de bebouwde kom van Laren in beeld gebracht.  

Uit de metingen in mei 2021 blijkt dat slechts een zeer klein deel van het landbouwverkeer dat door 

Laren rijdt een bestemming heeft van en naar de Markeloseweg en de Rengersweg.  

Het toestaan van landbouwverkeer op de N332 tussen de Markeloserweg en de Rengersweg zou 

dan maar tot een hele beperkte afname leiden van landbouwverkeer door Laren. Ook zijn hiervoor 

aanvullende maatregelen nodig op de N332 voor landbouwverkeer, zoals passeerhavens en het 

aanpassen van het kruispunt van de N332 met de Rengersweg (N339). Ook moet gekeken worden 

of de kosten en impact hiervan proportioneel zijn voor het te bereiken doel.  

In oktober 2021 voeren we een tweede meting uit om een vollediger beeld te krijgen. 

 

N332 tussen Rengersweg en Rossweg/Ampsenseweg: 

Tussen de Rengersweg en de Rossweg staan we geen landbouwverkeer toe op de N332 om twee 

redenen: 

- Enerzijds vanwege de ontsluitende functie van de N332. Het toestaan van 

landbouwverkeer kan bovendien leiden tot een toename van inhaalbewegingen. Dit komt 

de verkeersveiligheid niet ten goede.  

- Anderzijds vanwege de aanwezigheid van een parallelweg langs de N332.  
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Wel zetten we in op verbreding van de parallelweg naar 5,5 meter, zodat eventuele onveilige 

situaties en conflicten tussen landbouwverkeer en overig verkeer (o.a. fietsers) worden beperkt. Er 

is immers meer ruimte beschikbaar. Vanwege de beperkte hoeveelheid woningen langs de 

parallelweg is het aantal personenauto's op de parallelweg laag. We verwachten daarom niet dat de 

verbreding leidt tot een toename van conflicten tussen personenauto's en fietsers.   

 

Daarbij geldt ook dat wanneer landbouwverkeer ter hoogte van de aansluiting Rengersweg de N332 

op- of afrijdt, er forse snelheidsverschillen optreden met het overige verkeer op de N332. Het is 

voor landbouwverkeer lastig om zich tussen het snel rijdende verkeer te mengen. Dit zorgt voor 

verkeersveiligheidsrisico’s. Dit kan alleen veilig als deze kruising wordt voorzien van 

verkeerslichten of wordt vormgegeven als een meerstrooksrotonde. De kosten en impact hiervan 

moeten proportioneel zijn voor het te bereiken doel. Dat is in deze situatie niet het geval.  

 

8. Afwaarderen snelheid van 100 naar 80 tussen A1 en Laren (Markeloseweg) 

Er wordt gevraagd of wij erover hebben nagedacht om de snelheid van de N332 van laren naar A1 

van 100 km per uur terug te brengen naar 80 km per uur. 

 

We hebben inderdaad overwogen om de snelheid op het deel tussen de A1 en de Markeloseweg 

terug te brengen van 100 km/u naar 80 km/u. Voordelen hiervan zijn dat er dan overal op de N332 

hetzelfde snelheidsregime geldt en dat de verkeersveiligheid toeneemt.  

 

Het verlagen van de snelheid naar 80 km/u zorgt er ook voor dat de reistijd langer wordt. Dit 

vergroot de kans op sluipverkeer via het onderliggend wegennet. Ondanks de geringe toename van 

de reistijd, laten berekeningen met het verkeersmodel zien dat het toenemen van sluipverkeer snel 

kan optreden. Voor een route tussen grofweg Lochem en Deventer via de A1, kan een route door de 

kom van Laren, via de N339 of de Ooldselaan (aansluiting Bathmen) een sneller alternatief zijn. De 

N332 buigt immers af naar het noordoosten. Sluipverkeer via de N339 en/of de Ooldselaan is niet 

wenselijk. Anderzijds kan de huidige inrichting, zonder kruisingen en erfaansluitingen, ervoor 

zorgen dat de snelheid van 80 km/u overschreden gaat worden. In de huidige situatie zijn er geen 

problemen met de verkeersveiligheid op het 100 km/u-deel. We laten daarom de snelheid daar 100 

km/u.   

 

9. Voorrangsituatie parallelweg 

Er wordt gevraagd of het vanuit het belang van fietsers en eenduidigheid wenselijk is om fietsers op 

de parallelweg voorrang te geven op de zijwegen. 

 

De parallelweg kruist drie zijwegen: Brenschutte, Molendijk en Knibbeldijk. De Molendijk wordt 

(net als de Knibbeldijk enige jaren geleden) afgesloten van de N332. Er resteert dan alleen een 

kruising met de parallelweg. Hier geldt dat kruisingen gelijkwaardig worden ingericht, net zoals 

destijds is gedaan met de kruising parallelweg-Knibbeldijk. De Molendijk willen we hetzelfde 

vormgeven. We kiezen hiervoor omdat dit het meest gebruikelijk is en daarmee voldoet aan het 

verwachtingspatroon van de verschillende weggebruikers en daardoor veiliger is. De parallelweg is 

een zogenaamde overige (lagere orde) fietsroute in het Gelders Hoofdfietsnetwerk. 

 

Voor de kruising Beschutte is de voorrangssituatie tijdens eerder groot onderhoud anders 

ingericht. Gezien de lokale omstandigheden (bezinepomp dicht bij de weg, onoverzichtelijkheid, 

beperkte opstelruimte voor afslaand verkeer vanaf de N332) en signalen van direct aanwonenden 

pasten we hier maatwerk toe. Dit heeft geleid tot een veiligere situatie en we veranderen dit dus 

niet met het groot onderhoud in 2023.  
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10. Parallelweg: bermen, varkensruggen, plaatsing verkeersborden  

Er wordt aangegeven dat de bermen beschadigen doordat landbouwverkeer moet uitwijken in de 

bermen en dat op een aantal locaties betonblokken liggen die uitwijken moeilijk maken.  

 

Met het voornemen de parallelweg van 4,0 naar 5,5 m te verbreden zal er veel minder vaak door de 

bermen uitgeweken hoeven te worden en zullen de bermen minder worden stuk gereden. De 

betonblokken halen we dan weg 

 

11. Dubbele inritten 

 

Het verminderen van het aantal inritten direct op de N332 vergroot de verkeersveiligheid, omdat er 

minder afslaande (remmende) en oprijdende bewegingen zijn. Hierdoor is er minder kans op 

kopstaart-ongevallen. Bovendien past het verminderen van het aantal inritten bij de ontsluitende 

functie van de N332. Uiteraard dient elk adres langs de N332 wel veilig bereikbaar te zijn. De 

inritten dienen goed vormgegeven te zijn. In overleg met eigenaren bekijken we of er aanvullende 

maatregelen nodig zijn. Hierover gaan we met de betreffende eigenaren in gesprek en moet blijken 

of dubbele inritten kunnen worden verwijderd 

 

12. Aansluiting N332 met Brenschutte/ Beuzelshoek 

Voor deze aansluiting wordt aangegeven dat: 

- Het afslaan vanaf de N332 naar de Beuzelshoek als onveilig wordt ervaren 

- De fietsoversteek met middengeleider over de N332 niet altijd wordt opgemerkt of 

gebruikt, wat tot onveilige situaties kan leiden 

 

Deze kruising is in 2014-2015 aangepast. Er is toen onder andere een fietsoversteek en een linksaf 

vak richting Brenschutte gerealiseerd. Door de fietsoversteek met middeneiland aan de noordzijde 

van de kruising is er geen ruimte voor een goed vormgegeven linksaf vak vanuit Laren richting 

Beuzelshoek. Daarbij is de hoeveelheid verkeer op deze richting relatief beperkt wat meeweegt in 

het belang van de fietsoversteek. Niet elke aansluiting op een provinciale weg is voorzien van een 

linksaf vak. Het opstellen op de ruimte tussen de beide rijbanen raden we af, omdat verkeer dat 

tegelijkertijd het tegenovergelegen linksaf vak gebruikt, het zicht kan belemmeren. 

 

De fietsoversteek is vormgegeven zoals dat door heel Nederland gebeurt. We nemen daarom geen 

maatregelen om fietsers te geleiden richting deze oversteek of om de oversteek extra te 

benadrukken. De oversteek is voorzien van bebording en op het middeneiland staat een lichtmast. 

Het zal ongetwijfeld voorkomen dat fietsers kiezen voor een kortere oversteek. Het is erg lastig om 

dit gedrag te beïnvloeden. Er is een veilig alternatief. Het is aan de fietser om deze ook 

daadwerkelijk te gebruiken. 

 

13. Onderhoudstoestand parallelweg ter hoogte van nrs. 33-35 

Het verharde en het onverharde deel van de parallelweg zijn in slechte staat. Kan dit met het 

grootonderhoud worden verholpen, verder worden verhard? 

 

De aansluiting van deze parallelweg op de Rengersweg wordt aangepast met een voorrangsbord en 

voorrangstegels. Vanwege het beperkte gebruik en provinciaal beleid om terughoudend te zijn met 

verharden is de haalbaarheid om de parallelweg geheel te verharden gering. In de verdere 

uitwerking kijken we wel naar de kwaliteit van de parallelweg. 
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14. Verwachte toename verkeer N332 door Rondweg Lochem/Schakel Achterhoek -

A1 

Er wordt gevraagd naar de verwachte verkeertoename op N332 door de Rondweg Lochem/Schakel 

Achterhoek-A1. 

 

Uit berekeningen die zijn uitgevoerd met het regionale verkeersmodel, is berekend dat de 

verkeerstoename op de N332 door de Rondweg Lochem/Schakel Achterhoek-A1 tussen de 2.5% en 

5% bedraagt. 

 

15. Afsluiting aansluiting Molendijk op N332 

Het voornemen is om de aansluiting van de Molendijk op de N332 te laten vervallen. Er is zorg dat 

dit zal leiden tot meer vrachtverkeer op de parallelweg. Om dit te ontmoedigen zou de aansluiting 

van de Molendijk op de parallelweg niet verbreed moeten worden. 

 

Het gaat hier alleen om (vracht)verkeer met een herkomst of bestemming aan de Molendijk. Een 

deel van dit (vracht)verkeer dat voorheen de aansluiting van de Molendijk op de N332 gebruikte, 

gaat vermoedelijk via de parallelweg rijden en bij de Rossweg of de Brenschutte de N332 oprijden. 

Een ander deel rijdt vermoedelijk via de Rossweg/Gagelweg.  

Vrachtverkeer moet daarom via de parallelweg de Molendijk op kunnen rijden en andersom. 

Hiervoor moet deze bocht worden verruimd. Dit wordt enkel gedaan om manoeuvrerend 

vrachtverkeer (met alle verkeersveiligheidsrisico’s en schade aan weg en berm) hier te voorkomen.  

 

16. Kruispunt Rossweg- Ampsenseweg -N332 

 

Er is een aantal reacties gegeven over het kruispunt Rossweg-N332: 

 

De tijd dat de verkeerslichten op groen staan voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer wordt 

als te kort ervaren.  

We gaan het verkeerslicht op basis van deze informatie controleren. Waar mogelijk passen we de 

regeling aan. 

De inrichting van de voorsorteerstroken op de Ampsenseweg wordt als verwarrend ervaren.  

De vormgeving van de opstelstroken op de Ampsenseweg bij het verkeerslicht is bepaald op basis 

van de hoeveelheid verkeer en de beschikbare ruimte. Deze vormgeving is inderdaad minder 

gebruikelijk. Als de rondweg Lochem voltooid is zal er minder verkeer vanaf de Ampsenseweg 

rechtsaf de N332 op slaan en is het mogelijk dit aan te passen. Dit gaan we dan ook doen. 

 

Er wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het asfalt op de kruising.  

 

Op dit kruispunt vervangen we de rijstrook in de richting van Lochem vanwege zogenaamde 

spoorvorming. In de verdere uitwerking zullen we nogmaals beoordelen of hier meer asfalt 

vervangen moet worden. 

 

17. Snelheid verlaging wegvak Kwinkweerd - Rossweg 

 

Er wordt aangegeven dat de rijbaan tussen de kruising Rengersweg/Rossweg en de Kwinkweerd 

smal is en er veel verkeer en landbouwverkeer over deze rijbaan gaat. Gesteld wordt dat de snelheid 

op de Kwinkweerd wordt aangepast naar 70 of 60 km per uur en gevraagd wordt of het niet 

verstandig is om de Rengersweg tot aan de kruising met de Rossweg ook aan te passen naar deze 

snelheid? 
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Vanwege de ontsluitende functie van de N332 voor een groot deel van de Achterhoek ligt het 

verlagen van de snelheid niet voor de hand. Op de hoofdrijbaan van de rondweg Lochem zal ook 

een snelheid van 80 km/u gaan gelden. 

 

https://n346-lochem.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Rondweg-

Lochem/180215_N346_Illustratie.pdf 

 

Het klopt dat op dit deel de wegbreedte smal is en bomen en taluds binnen de zogenaamde 

obstakelvrije ruimte van de weg zitten. Kleinschalige maatregelen zoals het plaatsen van een 

geleiderail en het verbreden van de weg zijn hier niet goed mogelijk. We willen het komend jaar 

eventuele optimalisaties verkennen die te maken hebben met de smalle wegbreedte, smalle 

obstakelvrije zone (taluds en bomen), het gebruik door landbouwverkeer in relatie tot het huidige 

en toekomstige verkeersaanbod op dit weggedeelte. 

 


