
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Reactienota digitale consultatie N348 Leuvenheim april 2020 
 

 

Samen met de gemeente Brummen, de politie en het Leuvenheims Belang hebben we situatie in 

Leuvenheim onderzocht. De belangrijkste knelpunten zijn: 

• Hoge snelheid en geluidsoverlast 

• Ontbreken van voetpaden 

• Smalle fietspaden met grote snelheidsverschillen tussen de gebruikers 

• Spookfietsen (ten noorden en ten zuiden van Leuvenheim ligt een fietspad in 2 richtingen, 

fietsers steken niet over in Leuvenheim) 

• Smalle parkeervakken 

• Oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg in de spits 

 

Wij hebben onderzocht hoe we de situatie kunnen verbeteren. Daarbij hebben we twee varianten 

bekeken, een volledige reconstructie en een optimalisatie van de bestaande situatie. Een volledige 

reconstructie bestaat onder andere uit het maken van een fietspad voor beide rijrichtingen aan een 

kant van de weg. Hiervoor is onvoldoende ruimte. Bovendien vervalt het fietspad aan de westkant 

en komt de weg dan dichter tegen de woningen aan deze kant te liggen. Hierdoor wordt het op- en 

afrijden van het erf lastiger. Daarnaast lost een volledige reconstructie niet alle knelpunten op. 

Daarom hebben we gekozen voor het optimaliseren van de bestaande situatie. Wij vroegen u welke 

aandachtspunten u heeft bij onze plannen.  

In deze reactienota koppelen we de reacties aan u terug en reageren we op de door u aangegeven 

aandachtspunten. 

 

Spookfietsen 

In Leuvenheim rijden fietsers vaak tegen het verkeer in. Dit knelpunt kunnen we structureel 

oplossen door een fietspad in twee richtingen aan één kant van de weg te maken. Hier is wel veel 

ruimte voor nodig, waardoor bewoners aan de westkant van de weg in sommige gevallen bijna geen 

tuin meer overhouden. Wij vinden dit geen goede oplossing. We onderzoeken nu of we de 

bestaande situatie kunnen verbeteren door het optimaliseren van de fietsoversteek aan de 

noordkant van Leuvenheim. Wij verwachten hier een beperkt effect van. 

 

Overrijdbare middengeleider 

Ter hoogte van de Arnhemsestraat 59 ligt een zogenaamde minigeleider van witte banden tussen 

het fietspad en de weg. Deze minigeleider markeert het einde van het fietspad. Bewoners geven aan 

last te hebben van deze minigeleider en fietsers vinden het fietspad hier onvoldoende afgeschermd 

van de rijbaan. Wij onderzoeken daarom hoe we deze situatie kunnen verbeteren.  
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Complete herinrichting  

Een aantal inwoners van Leuvenheim is voorstander van een complete herinrichting. Een complete 

herinrichting heeft een enorme ruimtelijke impact. Met name bewoners aan de westzijde van de 

weg moeten dan grond inleveren. Bovendien komt de rijbaan dichter bij hun woningen te liggen en 

kunnen bewoners moeilijker bij hun huis komen. Daarnaast lost een complete herinrichting ook 

niet alle knelpunten op. Bovendien geven meerdere mensen aan geen voorstander te zijn van deze 

oplossing.  

 

Verlichting fietspad tussen de Luchte en Leuvenheim 

Tussen restaurant De Luchte en Leuvenheim is het fietspad niet verlicht. Wij gaan terughoudend 

om met het plaatsen van verlichting buiten de bebouwde kom. Dit doen we om flora en fauna te 

beschermen en om energie te besparen. Vanaf de provinciale weg is er voldoende zicht op het 

fietspad. De sociale veiligheid is hier dus geen probleem. Bovendien is het niet een erg druk 

bereden fietspad. Daarom vinden we op dit deel de bescherming van flora en fauna en 

energiebesparing belangrijker. We brengen wel kantbelijningen aan. Hierdoor verbetert de 

zichtbaarheid van de zijkanten van het fietspad in het donker. 

 

Invoegen bij Metelerkampweg/Schansweg 

Ter hoogte van de Metelerkampweg/Schansweg brengen we opstaande banden aan die de rijbaan 

visueel vernauwen en de snelheid verlagen. Verschillende bewoners dragen aan om verkeerslichten 

te plaatsen of een invoegstrook aan te leggen, zodat oprijden vanaf deze wegen ook makkelijker 

wordt. Deze twee mogelijkheden vinden wij minder geschikt. Een verkeerslicht zorgt namelijk voor 

vertraging in de doorstroming van de N348. Een korte periode rood licht zorgt al voor wachtrijen. 

Dat is slecht voor de luchtkwaliteit en een verkeerslicht levert meer geluidsoverlast op.  

Voor een veilige invoegstrook is onvoldoende ruimte. Bovendien vergroot een invoegstrook de 

asfaltbreedte, waardoor hogere snelheden van het doorgaand verkeer te verwachten zijn. We 

begrijpen dat de gekozen oplossing niet optimaal is voor het makkelijker op kunnen rijden, maar 

zien in de alternatieven ook problemen ontstaan voor de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid.  

Handhaving snelheid en geluidsoverlast 

De snelheidslimiet van 50 km/u wordt nu vaak overschreden. Verschillende inwoners vragen om 

meer handhaving, bijvoorbeeld via een flitspaal, trajectcontrole of matrixborden. Handhaving is 

een taak van de politie, die zij alleen uitvoert als de weginrichting voldoet aan de richtlijnen. 

Daarom brengen we opstaande banden aan, verwijderen de strepen aan de zijkant van de weg 

planten meer groen aan. Zo versterken we de uitstraling van de bebouwde kom, waardoor 

verkeersdeelnemers minder hard rijden. Een lagere snelheid van het doorgaand verkeer zorgt ook 

voor minder geluidsoverlast. Zo willen we een structurele oplossing voor deze problemen bieden. 

Ter hoogte van de inritten verlagen we de banden, zodat aanwonenden wel makkelijk hun terrein 

op kunnen rijden.  

 

Na het uitvoeren van het groot onderhoud blijven wij de snelheid permanent monitoren. Als de 

snelheid dan nog steeds structureel te hoog is leggen we dit voor aan de politie en beoordelen we of 

maatregelen zoals een matrixbord kunnen helpen.  
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Zebrapaden  

Wij hebben een aantal vragen gekregen over het aanbrengen van zebrapaden, zodat voetgangers de 

weg makkelijker kunnen oversteken. De N348 komt niet in aanmerking voor zebrapaden omdat dit 

vaak zorgt voor een schijnveiligheid. Er steken zo weinig voetgangers over dat bestuurders van 

voertuigen ze niet verwachten en over het hoofd zien, of op voorhand niet bereid zijn om voorrang 

te verlenen. Als voetgangers hier wel van uit gaan levert dat zeer gevaarlijke situaties op. Daarnaast  

zorgt een kleine onderbreking in de doorstroming (ook al komt dit niet vaak voor) met name in de 

spits voor een relatief grote verkeershinder.  

 

Brommers/scooters en snelle fietsers op de rijbaan 

Het gelijktijdig gebruiken van het fietspad door voetgangers, fietsers, snelle fietsers (speed-

pedelecs) en brommers/scooters met een blauw kenteken zorgt soms voor minder ideale situaties. 

Toch willen wij ook deze categorieën gebruik laten maken van het fietspad. Brommers/scooters 

met blauw kenteken mogen volgens de wet op het fietspad rijden. Speed-pedelecs horen volgens de 

wet thuis op de rijbaan. Wij willen voor deze categorie een uitzondering maken. Speed-pedelecs 

rijden gemiddeld 30 km/u. Het snelheidsverschil met het verkeer op de rijbaan is dan erg groot. 

Bovendien kunnen bijvoorbeeld automobilisten deze categorie niet makkelijk en veilig inhalen in 

Leuvenheim. Wij realiseren ons dat het snelheidsverschil op het fietspad daardoor groter wordt, 

maar verwachten hier minder risico’s voor de veiligheid en doorstroming.  

 

Rondweg over de dijk, Weg in een tunnel onder Leuvenheim 

Diverse bewoners geven de suggestie een rondweg om Leuvenheim of een tunnel door Leuvenheim 

aan te leggen. Enkele jaren geleden hebben we onderzocht of een rondweg haalbaar was. De 

uitkomst van dit onderzoek is dat er geen voorkeursvariant te benoemen is die voldoende draagvlak 

heeft. We onderzoeken daarom nu alleen haalbare en betaalbare oplossingen voor de genoemde 

knelpunten. Een ondertunneling is erg kostbaar, mede doordat de N348 dicht bij (de waterkering 

van) de IJssel ligt. De kosten van een tunnel staan hier niet in verhouding tot de omvang en de 

ernst van de knelpunten.  

 

Ontbreken van voetpaden  

Binnen de beschikbare ruimte is het niet mogelijk aparte voetpaden aan te leggen. Een ontwerp 

met voetpaden heeft een grote ruimtelijke impact, hiervoor is onvoldoende draagvlak en moeten we 

gronden aankopen. Bovendien staan de kosten hiervan niet in verhouding tot het op te lossen 

knelpunt. De bestaande fietspaden zijn al te smal, verder (visueel) versmallen ten behoeve van een 

voetpad levert naar verwachting gevaarlijke situaties op.   

 

Geluid door belijning 

Tijdens het groot onderhoud brengen we geluidsreducerend asfalt aan op de N348 in Leuvenheim. 

Met de materiaalkeuze voor de belijning houden we hier rekening mee. Bovendien brengen we 

strepen op het midden van de weg aan en niet meer op de zijkanten. Wij verwachten dat de nieuwe 

belijning minder vaak wordt overreden.  

 

Meer slingers in de weg  

In de kom Leuvenheim zijn 4 slingers (zogenaamde discontinuïteiten) om het verkeer te remmen. 

In de richting van Brummen onderzoeken we of een extra slinger tussen de Schansweg en de 

Oudeweg effect heeft en inpasbaar is.  
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Oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg tijdens de spits 

Het vele verkeer op de N348 en de soms hoge snelheden/snelheidsverschillen maken de weg 

moeilijker oversteekbaar. Ook op- en afrijden is hierdoor minder makkelijk. Door een nieuw 

wegprofiel aan te brengen willen we bestuurders beter helpen zich aan de maximumsnelheid te 

houden. Voetgangers en fietsers krijgen hierdoor meer tijd om over te steken. Bovendien kunnen 

voetgangers door de lagere snelheidsverschillen in het verkeer beter inschatten hoeveel tijd ze 

hebben om over te steken. De nieuwe opstaande banden zorgen ervoor dat voetgangers ook iets 

veiliger staan als ze moeten wachten. Als we tussen de Schansweg en Oudeweg een extra slinger 

maken (dit wordt nog onderzocht) kunnen we hier een veilige wachtplek voor voetgangers maken. 

Zo kunnen ze de weg in twee keer oversteken.   

 

Snelheid verlagen tussen Dieren en Brummen  

Verschillende aanwonenden vragen om de maximum snelheid tussen Dieren en Brummen naar 50 

km/u te verlagen. In Nederland passen we een maximum snelheid van 50km/u alleen toe in de 

bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is deze snelheid niet geloofwaardig, waardoor het 

verkeer zich er ook niet aan gaat houden. Bovendien is de N348 een belangrijke weg voor de 

regionale bereikbaarheid. Daar past een snelheidsverlaging niet bij. We zien wel dat er in 

Leuvenheim op een aantal plekken harder wordt gereden dan toegestaan. Daarom passen we de 

weginrichting in Leuvenheim aan, zodat meer bestuurders zich aan de maximum snelheid houden.  

 

Geluidsreducerend asfalt 

We vervangen het geluidsreducerend asfalt in Leuvenheim. De geluidsreducerende werking van het 

huidige asfalt neemt namelijk af. Een van de bewoners heeft de suggestie gedaan om de N348 

tussen Spankeren en Leuvenheim helemaal te voorzien van geluidsreducerend asfalt. De kosten van 

dit asfalt zijn echter veel hoger. Bovendien gaat het minder lang mee. Als er geen 

geluidsreducerend asfalt wordt voorgeschreven door de wet beoordelen wij of het doelmatig is om 

dit alsnog toe te passen. We maken daarbij een afweging tussen het aantal woningen met een hoge 

geluidsbelasting en de kosten van dit type asfalt. Tussen restaurant De Luchte en Leuvenheim 

vinden wij het niet doelmatig om geluidsreducerend asfalt aan te brengen. De afweging wordt 

beschreven in het Actieplan geluid 2018-2022  (www.gelderland.nl/14870-Actieplan-Geluid-2018-

2022). 

 

Oversteek mogelijkheden fietsers terugbrengen 

Wij worden gevraagd om een oversteekmogelijkheid voor fietsers te maken tussen het buurthuis 

van Leuvenheim en de Oudeweg. Fietsers kunnen nu op meerdere plaatsen in Leuvenheim in twee 

keer de weg oversteken. Deze plaatsen zijn zorgvuldig gekozen. Er is geen ruimte om over de gehele 

lengte van Leuvenheim een oversteekvoorziening in het midden van de weg te maken. 

We onderzoeken of een extra slinger tussen de Schansweg en de Oudeweg effect heeft op de 

snelheid. Weggebruikers die richting Brummen gaan rijden dan mogelijk minder hard. Naast het 

effect op de snelheid onderzoeken we of er voldoende ruimte is voor deze maatregel en of het 

mogelijk is hier ook een extra oversteekvoorziening te maken.  
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In- en uitritten (parkeren) 

We maken ter hoogte van de woningen de in- en uitritten extra breed. Zo kunnen bewoners veilig 

met het verkeer mee de weg op- en afrijden. Bovendien kan bijvoorbeeld speciaal vervoer kort 

parkeren bij de woningen. Bovendien gebruiken we een afwijkende verharding zodat het verschil 

tussen in- en uitritten en parkeervakken duidelijker is. Dit valt meer op dan een niet-parkeren 

tegel.  

 

Parkeerterrein Oudeweg voor wandelaars Klompenpad 

Wij hebben een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt geen grote parkeerdruk op de 

parkeervakken langs de provinciale weg. Bij de Oudeweg zijn de bermen te smal en ontbreekt de 

ruimte om parkeervakken te maken voor wandelaars van het Klompenpad. Wij verwachten weinig 

draagvlak voor het aankopen van eigendommen om parkeergelegenheid te kunnen maken voor 

recreatief gebruik (wandelen voor het Klompenpad). Bovendien staan de kosten niet in verhouding 

tot het genoemde knelpunt. Daarnaast doet het Klompenpad meer locaties aan in Leuvenheim. Er 

kan dus ook op andere plekken in Leuvenheim langs de wandelroute geparkeerd worden. 

 

Locatie komgrenzen 

Komend vanuit Spankeren worden weggebruikers soms verrast door de mate waarin ze af moeten 

remmen om veilig langs de asverspringing te kunnen rijden. De asverspringing zelf moet in de 

buurt van het begin van de bebouwde kom liggen, anders is deze niet geloofwaardig. Wij hebben 

onder andere komportalen en verlichting geplaatst, zodat de asverspringing voldoende opvalt. Als 

weggebruikers worden verrast heeft dit waarschijnlijk te maken met een te hoge snelheid.  

 

Wij onderzoeken wel of we hier de veiligheid voor bromfietsers kunnen verhogen door ze iets later 

naar de rijbaan te verplaatsen.  

 

Snelheid parallelweg N348 tussen Leuvenheim en Brummen  

Op de parallelweg tussen Leuvenheim en Brummen wordt soms hard gereden. Deze weg is echter 

in het beheer van de gemeente Brummen. Wij hebben de opmerkingen die we hierover kregen 

doorgegeven aan de gemeente Brummen.  

 

Groenplan en afscheiding tussen rijbaan en fietspad 

Verschillende inwoners vragen om een groene aankleding van de weg. Wij moeten het groenplan 

voor de N348 nog nader uitwerken. Wij willen daarbij de kwaliteit van de bebouwde kom 

versterken. We gaan hierbij uit van het behouden van de bestaande bomen en kijken waar het 

mogelijk is om extra bomen aan te planten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om hagen 

aan te planten. We houden daarbij wel rekening met een goed zicht op de weg, zodat de weg veilig 

is over te steken en op en af te rijden. 

 

Snoeien struiken ter hoogte van de Schansweg 

De struiken ter hoogte van de Schansweg zijn in particulier eigendom. Wij vragen de eigenaar 

rekening te houden met de verkeersveiligheid en de struiken niet te hoog te laten groeien. 

Voertuigen op de Schansweg moeten hier wel eerst opstellen om zicht te hebben op het fietspad. 

Als het fietspad vrij is kan men opstellen tussen het fietspad en de N348.  
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Alternatieve route vrachtverkeer 

Wij hebben niet veel invloed op de route die het vrachtverkeer rijdt. De N348 is een belangrijke 

verbindende weg met een regionale functie. Wij gaan er daarom vanuit dat vrachtverkeer wel 

gebruik blijft maken van deze route tussen Dieren en Zutphen.  

 

Overlast door Traverse Dieren 

Uit onze permanente tellingen blijkt dat het verkeersaanbod in Leuvenheim sinds 1998 ongeveer 

op hetzelfde niveau zit. Na het afronden van Traverse Dieren is hier geen waarneembare 

verandering in gekomen. Bovendien is de afstand tussen de verkeerslichten in Dieren en 

Leuvenheim zo groot dat dit geen effect meer zou moeten hebben op het verkeersbeeld in 

Leuvenheim.  

 


