
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Vraag 1 Overstekende ruiters 
Beste heer/mevrouw, er zijn veel maneges/paardenbezitters in de omgeving die gebruik 
maken van de ruiterpaden in de omgeving Berg en Dal/Groesbeek. Ook mijn dochter maakt 
regelmatig buitenritten te paard waarbij ze ter hoogte van de golfbaan, in het lage gedeelte 
van de Zevenheuvelenweg, moet oversteken. Ze komt dan uit het bos, moet door een poortje 
de weg over, waarbij niet veel ruimte is langs de kant van de weg om uit te wijken indien 
nodig. Aangezien auto's hier met 80km/u van bovenaf aan komen rijden, geeft dit soms 
gevaarlijke situaties. Wordt hier op enige manier rekening mee gehouden en kan hiervoor ook 
een veiliger oplossing worden bedacht? Hartelijk dank voor het meedenken.  

 

Antwoord 1 

Op de provinciale weg spelen altijd meerdere belangen. Een goede en veilige 
oversteekbaarheid voor langzaam verkeer, is altijd in gedrang met de verkeersveiligheid op 
de hoofdrijbaan. Bij voorkeur probeert de provincie het oversteken op de provinciale weg 
zoveel mogelijk te beperken en regelen we die via goed ingerichte (gefaseerde) 
oversteekplaatsen. Dat is op deze weg niet mogelijk. 
 
De oversteek zoals die nu is ingericht voor fietsers is betrekkelijk optimaal. Voor fietsers is het 
duidelijk dat ze een provinciale weg over moeten steken en automobilisten worden ook 
geattendeerd op overstekende fietsers.  
 
In het geval van de oversteek waar u naar refereert, zien we vooral een aandachtspunt in het 
kader van de fietsveiligheid. De oversteek wordt gebruikt door mountainbikers die van het 
fietspad langs de N841 en de Mtb-route door het bos gebruik maken. Op de oversteek zijn 
attentie verhogende hekken en borden geplaatst. Dit blijft zo na de werkzaamheden van groot 
onderhoud. Het bospad achter het klaphek is formeel niet toegestaan voor ruiters. De 
werkelijke ruiterroute steekt over ter hoogte van het iets zuidelijker gelegen Boven Hel en is 
voorzien van klinkers en heeft ruim zicht. We plaatsen hier extra waarschuwingsborden om te 
attenderen op overstekende ruiters. 

 

Vraag 2 Geluid nieuwe asfalt 

Maakt het nieuwe asfalt tussen Berg en Dal en de Derde baan meer of minder lawaai door 
auto's dan het huidige asfalt? 

 

Antwoord 2 

Het oude wegdek wordt vervangen door een nieuw wegdek dat een vergelijkbare 
geluidproductie heeft.  
Het wegdek dat er nu ligt is aangelegd in de wetenschap dat er vanuit wet- en regelgeving 
alsmede provinciaal beleid geen aanleiding was voor het aanleggen van geluid reducerend 
asfalt. Bij het nieuw aan te leggen wegdek is die aanleiding ongewijzigd. 

 

Vraag 3 Uitvoeringsplanning, bereikbaarheid/toegankelijkheid, geluidsoverlast 

1. Zijn de werkzaamheden voor Pasen 2022 afgerond? Langs de N841 ligt een aantal (grote) 
campings en hotels. Het voorjaar is een hele belangrijke periode voor deze bedrijven. 
Afgelopen 2 jaar al mislukt voorjaar gehad door coronapandemie. 
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2. Hoe is de bereikbaarheid voor bedrijven gegarandeerd? Denk o.a. aan toeristen met 
caravans en campers. 
3. Is er sprake van geluidsoverlast (overdag/'s nachts) agv verwijderen van asfalt? 
4. Blijft het naastliggende fietspad toegankelijk? 

 

Antwoord 3 

1. Op dit moment hebben we nog geen concrete planning van de werkzaamheden, we 
kunnen dus nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden starten en wanneer ze zijn 
afgerond. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van het bestek. Dit is een 
werkomschrijving met daarin de randvoorwaarden voor de aannemer. Diverse onderdelen 
dienen nog uitgezocht te worden.  

• De planning was, tijdens het maken van de informatiefilm, dat de werkzaamheden 
medio mei 2022 starten en ruim voor de vierdaagse zijn afgerond. Dit was de 
planning, mede afhankelijk van de verwachte doorlooptijd van procedures en 
onderzoeken. Eerder zullen de werkzaamheden niet plaatsvinden, omdat de 
procedures dan nog niet gereed zijn.   

• Om goed en duurzaam werk te maken, dienen de werkzaamheden tussen april en 
eind oktober uitgevoerd te worden.  

• Uit de omgeving waren er aanvankelijk vooral signalen dat het voorjaar de voorkeur 
heeft ten opzichte van het najaar.   

• We dienen met de vierdaagse, 19 t/m 22 juli 2022, rekening te houden.  

• Op dit moment zijn de kabels- en leidingbedrijven aan het inventariseren welke 
werkzaamheden zij dienen te verrichten. Het heeft altijd onze voorkeur dat zij hun 
werkzaamheden voor onze werkzaamheden uitvoeren, maar tijdens ons eerste 
overleg is gebleken dat dit niet overal mogelijk is. Hierdoor zal de uitvoeringsperiode 
in aantal weken toenemen.  

• Op dit moment loopt er een onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Mogelijk 
komen hieruit ook nog maatregelen naar voren waar rekening mee gehouden dient te 
worden.  

• Ook loopt er nog een onderzoek naar flora en fauna, hieruit kunnen ook voorwaarden 
komen t.b.v. de uitvoeringsperiode.  

• In uw brief wordt er aandacht gevraagd om de werkzaamheden niet uit te voeren in 
het voorjaar en de zomer.  

Al deze aspecten (en mogelijk nog andere die op dit moment nog niet bekend zijn) zijn van 
invloed op de definitieve planning.  
 
2. We zorgen dat de bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar zijn via 1 zijde van het werk. Toch 
zullen er dagdelen zijn, waar dit niet mogelijk is. We nemen graag contact met u op, na de 
informatie avond, om te kijken naar mogelijke randvoorwaarden in het bestek, zoals 
bijvoorbeeld ‘deklaag asfalt niet op vrijdag’.  
Wanneer bekend is welke aannemer het werk uit zal voeren, nemen we opnieuw contact met 
u op over de definitieve planning van de uitvoering.  
 
3. Ja, er zal geluidsoverlast plaatsvinden. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. 
 
4. Ja, het fietspad blijft toegankelijk. Op de plaatsen waar er aan het fietspad gewerkt wordt, 
zal het fietsverkeer (over de hoofdrijbaan) worden omgeleid. 

 

Vraag 4 Overstekende ruiters, bereikbaarheid 

Ik rij paard, dat met vele anderen op pensionstalling de Kleine Flierenberg in Berg en Dal 
staat, daardoor steken we regelmatig de Zevenheuvelenweg over, ter hoogte van de 
Valkenlaagte, Holthurnse Hof en de Canadese begraafplaats: houden jullie ajb rekening met 
de vele paarden die hier oversteken, en veelal ook de berm gebruiken om een stukje langs de 
weg te rijden?  
En:  
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Kunnen wij tijdens de asfalteringswerkzaamheden pensionstal de Flierenberg blijven bereiken 
per auto, want een paard heeft wel elke dag verzorging en aandacht van ons nodig...?  
Alvast dank voor het in overweging nemen van het gebruik en oversteken van de 
Zevenheuvelenweg ook voor paardensport in onze prachtige gemeente en bossen...  
 

 

Antwoord 4 

Ruiters langs de provinciale weg: 
Ruiters rijden in de berm, fietsers op het fietspad en auto's op de hoofdrijbaan. Tussendoor 
maken er ook nog wandelaars en hardlopers gebruik van de ruimte naast de weg. Het is niet 
mogelijk om al deze stromen te scheiden. Uitgangspunt is ook dat verkeersdeelnemers 
rekening houden met elkaar en elkaars aanwezigheid. Dat impliceert dat men elkaar 
voldoende ruimte geeft en indien nodig de snelheid aanpast.   
  
We hebben tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden gekeken naar mogelijke 
verbeteringen voor ruiters langs de weg; onder andere naar  het verbreden van de berm of 
het plaatsen van een hek om verschillende verkeersdeelnemers te scheiden ter hoogte van 
bijvoorbeeld de golfbaan. Er is daarvoor binnen het bestaand profiel echter te weinig ruimte.  
 
Overstekende ruiters: 
Oversteken op een provinciale weg is altijd een verrichting die aandacht vraagt, zeker van de 
meest kwetsbare verkeersdeelnemers. En helemaal waar ruiters en autoverkeer elkaar 
treffen. Het is ruiters toegestaan om overal de provinciale weg over te steken. Bij het ruiterpad 
dat oversteekt ter hoogte van het Bovve Hel is voorzien van klinkers en heeft ruim zicht. We 
plaatsen hier extra waarschuwingsborden om een veilige oversteekplaats voor ruiters langs 
de provinciale weg aan te wijzen. 
 
Bereikbaarheid: 
We zullen er alles aan doen dat pensionstal de Flierenberg zoveel mogelijk bereikbaar is, via 
1 zijde van het werk. Toch zullen er dagdelen zijn, waar dit niet mogelijk is. Wanneer de 
aannemer bekend is, zullen we opnieuw contact met u opnemen over de planning van de 
uitvoering. 

 

Vraag 5 Maatregelen wild 

in verband met het beperken van aanrijdgevaar zijn de afgelopen periode in dit gebied 
wildspiegels geplaatst. Welke mitigerende maatregelen gaat U nemen op aanrijdgevaar met 
wild verder te beperken? 

 

Antwoord 5 

Er is voor ons geen aanleiding om maatregelen te treffen m.b.t. wildaanrijdingen. Tijdens de 
trajectprogrammeringscyclus (groot onderhoud aan de weg) is deze weg gescand op 
knelpunten. Hieruit bleek geen knelpunt (structureel/urgentie) omtrent wildaanrijdingen. 

 

Vraag 6 Wildspiegels 
Is de provincie bereid*) om bij gelegenheid van de herinrichting van de Zevenheuvelenweg 
wildspiegels te plaatsen ter voorkoming van verkeersongevallen met wild (reeën, wilde 
varkens, dassen en vossen) en dus ter bevordering van de verkeersveiligheid op de N841?  
Vrijwilligersorganisatie Wildbeheereenheid (WBE) Land van Gelre is bereid, in goed overleg 
met de provincie, daarin een bijdrage te leveren.  
*) Is die bereidheid er niet, waarom niet? 

 

Antwoord 6 

Nee. Regelmatig krijgt de provincie vragen om mee te werken aan het plaatsen van 
(verschillende uitvoeringen van) wildspiegels langs provinciale wegen. Zelf hebben wij rond 
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de eeuwwisseling langs onze wegen, waar geacht nodig, de zogenaamde witte 
wildreflectoren geplaatst. De cijfers tonen echter aan dat wildspiegels niet werken, ook van 
bijvoorbeeld de blauwe wildreflectoren is de werking onvoldoende aangetoond. Onze 
gezamenlijke werkorganisatie BIJ12 heeft daar onderzoek naar laten doen door WenR 
(Wageningen Environment Research). 
Dat wil niet zeggen dat we niets doen, maar het betekent wel dat we nu niet aan iets beginnen 
zonder dat er gedegen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. Daarom 
investeren we in en werken we mee aan een meerjarig landelijk onderzoek naar preventie 
met behulp van het zogenaamde virtueel hekwerk (sensors die reageren op de verlichting van 
passerende auto’s en dan een fluitsignaal afgeven).  
 
Vraag 7 Snelheid fietsers Siep en zicht 
Het antwoord dat u mij geeft getuigt van een ambtelijk zicht op de situatie van achter een 
bureau, en totaal niet van kennis van de plaatsen waar het om gaat. Als het fietspad wordt 
omgelegd komen er dezelfde afremmende bochten in als nu het geval is. 
Desondanks presteren fietsers het met snelheden van boven de 60 km per uur naar beneden 
te razen. Onze wijkagent  en de buitenmedewerker van de gemeente Berg en Dal vinden ook 
dat deze situatie levens gevaarlijk is. 
Zeker ten aanzien van het aanrijden van vrachtauto’s en landbouwverkeer, wat ik ook al in 
mijn eerder betoog heb aan gegeven. 
Hierbij nodig ik u of uw deskundigen nogmaals uit voor een demonstratie ter plekken om zelf 
te laten ervaren hoe het is. 
Ook vind ik het niet kies de zaak bij de gemeente in de schoenen te schuiven, omdat het op 
deze gesuggereerde manier onmogelijk is voor de gemeente. 
 
Antwoord 7 
Uw laatste reactie ontvingen wij 6 oktober jl. U was vervolgens aanwezig bij de 
informatieavond op 7 oktober jl.  
 
Op de informatieavond is gezamenlijk vastgesteld dat het zicht vanuit de aansluiting Siep op 
het fietspad en vice versa beperkt is. Dit speelt met name wanneer de gewassen op het 
landbouwperceel hoog staan en als gevolg van de bosschages aan andere zijde van de 
aansluiting. Bovendien zorgt de hoge snelheid van sommige recreatieve fietsers ervoor dat 
het soms lastig is om als bestuurder van een voertuig de aansluiting te verlaten. 
 
In onze toelichting tijdens de informatieavond, is uitgelegd dat in 2022 13 trajecten worden 
uitgevoerd. De fietsroute langs de Zevenheuvelenweg heeft geen regionaal verbindende 
functie en krijgt daarom bij de verdeling van budgetten over al die trajecten geen hoge 
prioriteit. Dat betekent dat we geen grootschalige (infrastructurele) maatregelen kunnen 
treffen. Wel proberen we met andere maatregelen de situatie te verbeteren. Dat doen we 
door: 
• Het plaatsen van extra attentie verhogende bebording om fietsers te wijzen op het feit dat ze 
een aansluiting naderen waarbij aandacht is vereist; 
• Het aanbrengen van 'bliksemschicht' markering op het fietspad, om fietsers erop te 
attenderen om vaart te minderen; 
• We werken samen met gemeente Berg en Dal om te proberen het probleem van de 
zichtbeperkende bosschages en landbouwgewassen aan te pakken door in gesprek te gaan 
met de perceeleigenaren. 

 

Vraag 8 Overgang asfaltweg naar inrit 

Bij de asfaltering van de Zevenheuvelenweg zou ik graag de overgang van asfaltweg naar de 
inrit naar mijn huis (een zandweg) op nummer x, geleidelijk laten verlopen. Wanneer zware 
landbouwmachines de zandweg oprijden, ontstaan daar kuilen en kan ik met mijn 
personenauto daar niet meer rijden.  
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Antwoord 8 

Wat we zo kunnen zien, is het eerste gedeelte van de inrit ca 6,5 meter voorzien van asfalt. 
De provincie grens zit hier op ongeveer 2,5 meter van de hoofdrijbaan. Het lijkt erop dat u het 
heeft over het gedeelte van de zandweg wat particulier terrein is. Mocht het toch over een 
andere locatie gaan, dan horen we het graag via het Provincieloket. We zullen daarna 
telefonisch contact met u opnemen en indien nodig buiten de situatie bekijken. 

 

Vraag 9 Bereikbaarheid en uitvoeringsperiode 

Wordt er rekening mee gehouden dat de camping ter alle tijden bereikbaar blijft? 
En in welke periode van het jaar worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

 

Antwoord 9 

We zorgen dat de bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar zijn via 1 zijde van het werk. Toch 
zullen er dagdelen zijn, waar dit niet mogelijk is. We nemen graag contact met u op, na de 
informatie avond, om te kijken naar mogelijke randvoorwaarden in het bestek, zoals 
bijvoorbeeld ‘deklaag asfalt niet op vrijdag’.  
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van het bestek. Dit is een 
werkomschrijving met daarin de randvoorwaarden voor de aannemer. Diverse onderdelen 
dienen nog uitgezocht te worden.  
 

• De planning was, tijdens het maken van de informatiefilm, dat de werkzaamheden 
medio mei 2022 starten en ruim voor de vierdaagse zijn afgerond. Dit was de 
planning, mede afhankelijk van de verwachte doorlooptijd van procedures en 
onderzoeken. Eerder zullen de werkzaamheden niet plaatsvinden, omdat de 
procedures dan nog niet gereed zijn.  

• Om goed en duurzaam werk te maken, dienen de werkzaamheden tussen april en 
eind oktober uitgevoerd te worden.  

• Uit de omgeving waren er aanvankelijk vooral signalen dat het voorjaar de voorkeur 
heeft ten opzichte van het najaar.   

• We dienen met de vierdaagse 19 t/m 22 juli 2022 rekening te houden.  

• Op dit moment zijn de kabels en leidingbedrijven aan het inventariseren welke 
werkzaamheden zij dienen te verrichten. Het heeft altijd onze voorkeur dat zij hun 
werkzaamheden voor onze werkzaamheden uitvoeren, maar tijdens ons eerste 
overleg is gebleken dat dit niet overal mogelijk is. Hierdoor zal de uitvoeringsperiode 
in aantal weken toenemen. 

• Op dit moment loopt er een onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Mogelijk 
komen hieruit ook nog maatregelen naar voren waar rekening mee gehouden dient te 
worden.  

• Ook loopt er nog een onderzoek naar flora en fauna, hieruit kunnen ook voorwaarden 
komen t.b.v. de uitvoering(periode).  

 
Al deze aspecten (en mogelijk nog andere die op dit moment nog niet bekend zijn) zijn 
van invloed op de definitieve planning.  

 

Vraag 10 Kruispunt Derdebaan, kap van boom, afwatering 

Vraag 1 betreffende veiligheid kruising Derde baan Zevenheulenweg. 
Landouw en vrachtverkeer van uit Nijmegen rijdt via Derde baan richting Zevenheuvelen 
/Wylerbaan en niet via Kamp/Siep. Hebben jullie metingen gedaan hoeveel 
vrachtverkeer/landbouw verkeer over beide toegangswegen plaats vindt? 
Zijn er cijfers bekend of is onderzoek gedaan aan (geregistreerde) ongelukken ,waar en hoe 
die plaatsvinden op genoemd kruispunt. Mijn waarneming is dat de meeste ongelukken 
gebeuren bij oversteek aan de west zijde van de kruising. Hoeveel reductie van het aantal 
(geregistreerde) ongelukken verwachten jullie te behalen met de door jullie voorgestelde 
maatregelen. Een simpele ingreep om de veiligheid van dit kruispunt te verbeteren is het 
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weghalen van de betonranden zodat het afslaande verkeer makkelijk de Zevenheuvelenweg 
kan verlaten wanneer er een vrachtwagen of landbouwvoertuig aan de westzijde op de Derde 
baan staat. Je ziet op dit moment een veel veiligere en snellere afwikkeling van het afslaand 
verkeer aan de oost zijde dan aan de west zijde. Ook de kruising met fiets pad kan simpel 
veiliger door groen weg te halen. Mijn inziens kan een betere veiligheid bereikt worden zonder 
grote investeringen. Bij gebrek aan financiële middelen verwacht ik een hoger rendement in 
verbetering van veiligheid door meer verbeteringen door te voeren op kruising Derde baan 
/Zevenheuvelenweg en minder op kruising Siep/Zevenheuvelenweg. Graag ontvang ik een 
onderbouwing met cijfers welke veiligheidsverbetering te verwachten is met de door jullie 
voorgestelde maatregelen. 
 
Vraag 2. Bomenkap aan oostzijde van Zevenheuvelenweg. 
Er worden 4 bomen gekapt ; merkwaardig dat deze maatregel nooit eerder met mij besproken 
is, 1 boom staat zoals jullie weten en aangegeven op de tekening op mijn grond. Waarom is 
er nooit contact geweest met mij over het kappen van deze boom? Welke compensatie 
bieden jullie bij een eventuele kap? 
 
Vraag3. Afwatering Zevenheuvelenweg 
Bij een flinke regenbui loopt er op dit moment veel water van de Zevenheuvelenweg de Derde 
baan op waar wij last van hebben. Jullie verbeteren op verschillende punten op de 
Zevenheuvelenweg de afwatering. Waarom wordt de afwatering op genoemd kruispunt niet 
aangepast? 
 
Antwoord 10 
1. De provincie monitort ongevallen en intensiteiten op verschillende manieren. Waaronder 
met ViaStat en de Atlas Gelders Verkeer. Er zijn geen volledig uitgesplitste cijfers over exacte 
aantallen per voertuigcategorie. Het gaat in het geval van de N841 om relatief lage aantallen 
vracht- en landbouwverkeer, daar het geen sterk agrarisch gebied is. 
De beschikbare data over ongevallen rondom de Derdebaan geven aan dat er aan beide 
zijden van de aansluiting flankongevallen gebeuren. 

• Er rijden gemiddeld zo'n 4500 voertuigen per etmaal over het wegvak. Dit is een 
relatief laag aantal voor de wegcategorie Erftoegangsweg, zeker met gescheiden 
fietsvoorzieningen 

• Het percentage vrachtverkeer op het wegvak is met 5% lager dan gemiddeld op 
vergelijkbare wegen 

• Er zijn in de periode 2016 - 2019 meer dan 7 ongevallen gebeurd. Daarmee is er 
sprake van een kruispunt met hoge verkeersveiligheidsrisico's ten opzichte van 
andere wegen 

• Er is bij deze ongevallen 1 verkeersgewonde geregistreerd. In andere gevallen was er 
sprake van materiële schade 

• In de meeste gevallen was een personenauto betrokken en betrof het een 
confrontatie tussen personenauto's of tussen personenauto's en (brom)fietsers 

• De aard van de ongevallen betrof flankongevallen: dat betekent dat het een 
confrontatie tussen verkeer op de hoofdrijbaan en verkeer vanuit de aansluitingen 
betrof. 

De relatief lage verkeersintensiteit in combinatie met het aantal flankongevallen maakt dat we 
als provincie hier een knelpunt zien dat we willen aanpakken. Door het verruimen van de 
bochtstralen en het verbeteren van het zicht (zichtbomen verwijderen) verhogen we de 
verkeersveiligheid en verlagen we de kans op ongevallen 

Het kruispunt Derdebaan is een kruispunt met een relatief hoge ongevalsdichtheid. Dat wil 
zeggen dat er gemiddeld genomen veel ongevallen plaatsvinden ten opzichte van het aantal 
weggebruikers dat er dagelijks gebruik van maakt. Dat is te verklaren door de inrichting van 
het kruispunt. Vanzelfsprekend heeft onze maatregel als intentie om het aantal ongevallen 
omlaag te brengen. 
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We passen zowel op Siep als Derdebaan de aansluitingen aan. Het knelpunt is in beide 
gevallen de vormgeving van de zijwegen en de bochtstralen. Wanneer auto’s/fietsers in 
zijweg staan opgesteld dan is het gevaarlijk inrijden. Men stopt dan op de hoofdrijbaan, met 
risico op inhalen van achteropkomend verkeer. Dat maakt de berijdbaarheid beperkt, zeker 
voor het afslaand (landbouw)verkeer. Dit zijn knelpunten die in het verleden mede door de 
landbouworganisatie zijn ingebracht. Na een toetsing van het knelpunt is geconstateerd dat 
het ontwerp van de aansluiting aangepast kan worden om de verkeersveiligheid te 
verbeteren.  
We kiezen voor het behoud van beton om het kruispunt ook voor verkeer op de hoofdrijbaan 
goed te accentueren. Met de voorgestelde maatregel zorgen we daarnaast voor een 
duurzame oplossing van het knelpunt, waarbij we voorkomen dat de bermen ter hoogte van 
het kruispunt kapot gereden worden. 
 
2. Over de boom op uw grond heeft de provincie overlegd met een familielid van u. Omdat u 
perceeleigenaar bent hadden wij met u moeten overleggen. Dat is aanvankelijk niet gebeurd 
en is later alsnog telefonisch met u besproken. 
Niet duidelijk is welke compensatie u bedoelt. De provincie zorgt in elk geval voor herplant 
van bomen die gekapt worden.  
 
3. De afwatering op dit kruispunt zit niet in ons pakket van maatregelen voor 2022 omdat 
zowel bij de provincie als bij de gemeente Berg en Dal niet bekend was dat hier een probleem 
was. Inmiddels zijn wij hiervoor bij u langs geweest. Momenteel wordt de situatie nog verder 
in kaart gebracht. 
 

 

Vraag 11 Doorgetrokken middenstreep 60 km/u-gedeelte 

Tijdens de informatieavond d.d. 7 oktober jl. en ook daarna via e-mails verzocht u om op het 
60 km/uur-gedeelte van de N841 Zevenheuvelenweg een doorgetrokken middenstreep aan te 
brengen voor verbetering van de verkeersveiligheid (snelheid verlagen en inhalen 
tegengaan). Tijdens de informatieavond hebben wij al ons standpunt hierover toegelicht, maar 
wij hebben het verzoek nogmaals beschouwd. Hieronder treft u ons antwoord aan. 

 

Antwoord 11 

Binnen de provincie categoriseren we de wegen. Elke soort weg heeft eigen kenmerken qua 
inrichting van de weg. Het stuk weg waar de vragen betrekking op hebben is gecategoriseerd 
als erftoegangsweg. Op zo’n weg is de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Dit is ter 
plaatse aangegeven met bebording en wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de 
wegmarkering (witte onderbroken strepen (1-3 markering) aan de zijkanten van de weg). 
Bovendien geldt er een inhaalverbod. Het wegvak voldoet aan de ontwerpcriteria van de 
wegencategorie erftoegangsweg. Op een erftoegangsweg is vaak sprake van gemengd snel- 
en langzaam verkeer. In het geval van de N841 zijn deze stromen overwegend gescheiden. 
Het is op een erftoegangsweg ongebruikelijk om een doorgetrokken as markering aan te 
brengen.  
Middenstrepen past de provincie op een erftoegangsweg toe als er sprake is van scherpe 
bochten waarbij wij vinden dat de weggebruiker een steuntje in de rug nodig heeft om de 
goede plaats op de rijbaan te handhaven. Een middenstreep op een erftoegangsweg is niet 
bedoeld om inhalen te verbieden of de snelheid te remmen, want dat doet de bebording. Het 
ontbreken van een middenstreep geeft juist aan dat er een gematigde snelheid gepast is. Het 
aanbrengen van een middenstreep heeft niet de voorkeur van de provincie. Door het opdelen 
van de rijstroken is de ervaring dat automobilisten eerder zullen versnellen dan afremmen 
(denk aan een weg met 80km/u). Het uitgangspunt dat een middenstreep een snelheid 
remmend effect heeft, deelt de provincie dus niet.  
 
Traject Berg en Dal – Meerwijkselaan: 
Het feit dat de weg in een bocht tegen een helling ligt, maakt dat het doorkijkzicht in de bocht 
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wat minder goed is dan op een vlakke weg. Bij hogere snelheden is dat vanzelfsprekend een 
risico. Het afsnijden van de bocht zien we hier niet als iets dat onbewust gebeurt, maar is een 
gedragsvorm waar een witte middenstreep geen verandering in brengt. 
We passen naar aanleiding van uw verzoek wél de kantmarkering aan in het wegontwerp. We 
zijn voornemens om de bestaande kantmarkering (onderbroken strepen aan zijkant weg, 1-3 
markering) te vervangen door langere witte stroken met een korte onderbreking (3-1 
markering). Deze markering heeft een bewezen geleidend effect in bochten en past wel goed 
bij de inrichting van een erftoegangsweg. Deze markering laat de weg smaller lijken. Het 
uitgangspunt van deze inrichting is dat het verkeer daardoor langzamer gaat rijden; de weg 
oogt immers minder breed. Wij vinden dit effectiever op deze locatie(s) dan de gevraagde as 
markering. Deze 3-1 markering brengen we aan op 2 locaties: in de bocht vanaf de komgrens 
Berg en Dal en in de ‘slinger’ in de Zevenheuvelenweg vlak voor de aansluiting met de 
Meerwijkselaan.  
Daarnaast nemen we de maatregel om een verkeersbord J2 te plaatsen in de bocht tussen de 
Meerwijkselaan en Berg en Dal. Dit bord verhoogt de attentie van weggebruikers op het feit 
dat er een bocht aan komt. Weggebruikers worden gewaarschuwd en geacht hun rijgedrag 
daarop aan te passen. Het feit dat de weg gedeeltelijk tegen een helling ligt, zorgt er ook op 
deze locatie voor dat het doorkijkzicht wat minder goed is dan op een vlakke weg. Maar zoals 
gezegd, zijn inhalen en een hoge snelheid gedragingen waarvoor een middenstreep geen 
oplossing biedt. Bij het begin en het eind van het wegvak staat duidelijk een inhaalverbod 
aangegeven en bovendien liggen er snelheid remmende plateaus. De weggebruiker moet zijn 
snelheid en gedrag daarop aanpassen. Het ontbreken van de middenstreep is een 
gedragsmaatregel en zorgt ervoor dat weggebruikers voorzichtiger zijn en minder hard rijden. 

 

Vraag 12 Status asfalt Hubertusweg 
De Hubertus weg, van Beek naar Ooij, is vanaf de rotonde erg slecht en gevaarlijk door 
weggezakte zijkanten, daardoor hebben weggebruikers de neiging tegen de wegas te rijden. 
Gezien de goede status van het asfalt van de Zevenheuvelenweg meen ik dat de prioriteit van 
aanpak bij de Hubertusweg dringender is.  
 
Antwoord 12 
De Hubertusweg tussen Beek en Ooij is voor een klein deel van de provincie Gelderland en 
voor het grootste deel van de gemeente. Wij weten nu niet of uw opmerking voor het 
provinciale deel of het gemeentelijke deel geldt.  
 
Wat betreft de provinciale wegen: De onderhoud status van onze wegen zijn in beeld, groot 
onderhoud staat nu gepland voor in 2024. Als de weg voor die tijd niet veilig genoeg is, 
voeren we kleine specifieke maatregelen uit om het in ieder geval veilig te houden.  
Als u het gemeentelijke deel van de Hubertusweg bedoelt, kunt u beter met de gemeente 
contact opnemen. 

 

Vraag 13 (Water)leiding onder de weg door 

I.v.m. wisselende weersomstandigheden zijn we genoodzaakt om onze akkers te bewateren. 
Nu is het plan om in de toekomst dit aan te leggen en omdat het grondwaterpeil erg diep is en 
dus vanuit een vaste puls met pomp in de grond dient worden te beregend op de boerderij. 
Nu was de vraag is het mogelijk dat er een leiding onder de weg door gelegd kan worden als 
deze toch opnieuw geasfalteerd wordt. 
 

 

Antwoord 13 

Op zich geen probleem en een vergunning hiervoor kan te allen tijde aangevraagd worden.   
Uw initiatief samen laten lopen met het werk is in dit geval niet mogelijk omdat we niet al het 
asfalt weghalen; alleen de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen. De optie boren 
onder de weg door blijft over, daarvoor kunt u vergunning aanvragen, via onze website van 
provincie Gelderland. https://www.gelderland.nl/Vergunningen-en-ontheffingen onder het 
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kopje verkeer en vervoer. U dient wel rekening te houden met aanleg- en onderzoekskosten 
naast de legeskosten.    
                                                                        

 

Vraag 14 Bomenkap en compensatie 

Ik zie in het filmpje dat er diverse bomen worden gerooid i.v.m. verkeersveiligheid. Om eerlijk 
te zijn vind is dit erg jammer, gezien de situatie al langer tijd zo is, de bomen in goede conditie 
zijn en omdat we alle bomen die er nu zijn hard nodig hebben om warmte van het 
aardoppervlak te halen en co2 uit de lucht te halen. Zijn er ook alternatieven bekeken zoals 
eenrichting verkeer instellen zodat de uitkijkhoek geen gevaar meer oplevert of werken met 
spiegels o.i.d. 
Wat verder opvalt is dat er wel groen verdwijnt maar dat er helemaal niets voor terug komt. 
Worden de bomen die weggaan gecompenseerd en is er bekeken naar meer mogelijkheden 
om bomen aan te planten. Er zijn namelijk grote delen van de zevenheuvelen weg boomloos 
waardoor er hitte eilanden zijn op lange stukken wegvak. 

 

Antwoord 14 

De provincie hecht waarde aan de verkeersveiligheid langs de wegen en staat zodoende 
regelmatig voor het dilemma om bomen te behouden of te kappen. Jaarlijks vallen op 
Gelderse provinciale wegen meerdere verkeersdoden als gevolg van een botsing met een 
boom. Om provincie breed een uniforme en objectieve afweging over bomen te kunnen 
maken, en om de resultaten daarvan op een begrijpelijke en transparante manier met 
bestuurders en inwoners te kunnen delen, heeft de provincie het afwegingskader bomen 
opgesteld. 
Gezonde bomen willen we zoveel mogelijk behouden. Op 2 locaties vinden wij echter 
onvoldoende alternatieven om het veiliger te maken en gaan wij over tot kap: 4 zichtbomen 
(het zicht op de hoofdrijbaan wordt dusdanig beperkt, dat het moeilijk is om in te schatten of 
er een voldoende ruime hiaat is om veilig over te steken, of de hoofdrijbaan op te draaien) bij 
kruispunt N841/Derde baan en 1 boom bij Siep voor een kruispuntverbreding (zo ontstaat de 
mogelijkheid om meer ruimte vrij te maken voor indraaiend landbouwverkeer en opgestelde 
voertuigen vanuit Siep wat de veiligheid verbetert).  
 
Deze 5 bomen worden ruimschoots en weloverwogen gecompenseerd: 
Voor de compensatie van de 4 zichtbomen is het mogelijk om 16 bomen terug te planten in de 
wegberm in de nabije omgeving van deze locatie. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 
herplantplicht van 1:1 en wordt een extra investering gedaan in het versterken van de 
landschapskwaliteit en natuurwaarden. De bomen betreffen een mengsel van ruwe berk, 
wintereik, zomerlinde. Daarmee wordt de biodiversiteit versterkt en het maakt de monotone 
boomstructuur (zomereik) beter bestand tegen ziektes en plagen. 
Ook bij Siep vindt herplant plaats. Het is mogelijk om twee bomen terug te planten in de 
wegberm in de nabije omgeving van deze locatie. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 
herplantplicht (1:1) en wordt een extra investering gedaan in het versterken van de 
landschapskwaliteit en natuurwaarden. De bomen betreffen twee zomerlindes. 

 

Vraag 15 Fietspaden 

Gaat er ook iets gebeuren met de fietspaden? 

 

Antwoord 15 

Tijdens het groot onderhoud vinden er geen grootschalige aanpassingen en werkzaamheden 
plaats aan de fietsinfrastructuur. Wél brengen we op een aantal oversteken rood asfalt aan en 
verduidelijken we de situatie voor fietsers en automobilisten met bebording en markering 
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Vraag 16 Fietspadbelijning 

Is het mogelijk om het fietspad te voorzien van duidelijke witte belijning? Zodat in het donker, 
bij schemer en slecht weer goed het verschil tussen het fietspad en de berm te zien is. Zoals 
langs de Groesbeeks weg langs t zweefvliegveld in Malden 

 

Antwoord 16 

De beslissing voor het toepassen van kantmarkering langs fietspaden van de N841 wordt 
gebaseerd op een combinatie van factoren die gelden voor het fietspad langs de weg, 
namelijk: 
- Intensiteiten per etmaal: bij N841 relatief laag tijdens spits, hoog tijdens weekenden 
- Afwezigheid van verlichting: verlichting enkel bij aansluitingen 
- Aanwezigheid van hellingen: hellingen zijn aanwezig bij de N841 
- Aanwezigheid van bochten: bochten zijn aanwezig bij de N841 
- Bestaande fietsbandbreedte ongewijzigd: dat is het geval na het groot onderhoud in 2022. 
 
We constateren dat er bij de N841 sprake is van een twijfelgeval. Dat zit met name in de 
breedte van het tweerichtingenfietspad en het gebruik.  
De breedte van het fietspad varieert tussen de 2,85 en 4,00, maar is overwegend ongeveer 
3,00. Dat blijft zo na het groot onderhoud en is een ondergrens voor de breedte van 
tweerichtingenfietspaden.  
Het gebruik van de fietspaden is laag gedurende zonsondergang en spitsmomenten, maar is 
druk op weekenden en dagen met mooi weer.  
Omdat we het fietspad niet verbreden, heeft het toepassen van kantmarkering met name bij 
drukke momenten een averechtse werking: het laat een fietspad smaller lijken, waardoor 
fietsers automatisch de middenas opzoeken. Dat is niet wenselijk, zeker gezien de 
hoogteverschillen en bochten in combinatie met het gevarieerd gebruik door recreatieve 
fietsers, met verschillende snelheden. 
 
Dit overwegende heeft de provincie besloten geen markering aan te brengen.   
  

Vraag 17 Veiligheid langzaam verkeer nabij Berg en Dal 

Wordt er ook iets aan de veiligheid voor wandelaars en fietsers gedaan nabij en rond Berg en 
Dal zelf? Dit is een druk stuk waar veel gewandeld en gefietst wordt rond het dorp en de nabij 
gelegen bossen/velden, ook door bewoners en bezoekers van landgoed De Holthurnse hof. 
Met relatief makkelijke oplossingen is de weg hier veel veiliger te maken; het aanpassen van 
de snelheid op dit begin stuk van de weg en zorgen voor goede veilige zeer duidelijke 
oversteekplaatsen. Het is nu echt wachten tot het een keer goed mis gaat!  
 

Antwoord 17 

De N841 heeft door haar ligging een sterk glooiend profiel. Vanwege de ligging van de weg in 
het heuvellandschap loopt de weg op en af. De inrichting en het profiel van het landschap 
hebben invloed op de keuzevrijheid en mogelijkheden voor het aanpassen van de weg. 
 
De ligging van de weg betekent ook dat de omgeving een erg gewilde locatie is voor 
wandelaars en hardlopers, fietsers en wielrenners, ruiters e.a.. Ruiters rijden in de berm, 
fietsers op het fietspad en auto's op de hoofdrijbaan. Tussendoor maken er ook nog 
wandelaars en hardlopers gebruik van de ruimte naast de weg. Het is niet mogelijk om al 
deze stromen te scheiden. Er spelen dus een groot aantal verschillende belangen, met kans 
op onderlinge conflicten. Uitgangspunt is ook dat verkeersdeelnemers rekening houden met 
elkaar en elkaars aanwezigheid. Dat impliceert dat men elkaar voldoende ruimte geeft en 
indien nodig de snelheid aanpast.   
 
Het wegvak dat u noemt, is gecategoriseerd als erftoegangsweg. Op zo’n weg is de maximum 
toegestane snelheid 60 km/uur. Dit is aangegeven met bebording en wordt duidelijk gemaakt 
aan de hand van de wegmarkering (witte onderbroken strepen) aan de zijkanten van de weg. 
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Voor de fietsers is er een grotendeels gescheiden voorziening. Er is geen middenstreep. De 
weg is daarnaast voldoende breed.   
 
We bekeken of het mogelijk is om een extra doorsteek tegenover het hotel te realiseren. Het 
realiseren van een extra fietsdoorsteek bij km 1,55 is niet mogelijk. Vanwege het waardevolle 
landschap is het afgraven van het talud niet mogelijk. Ook is het hoogteverschil ter plaatse te 
groot voor het realiseren van een goede doorsteek, zodat dit eerder in de vorm van een trap 
zou moeten. Bovendien is het maar de vraag of een doorsteek hier veilig vormgegeven kan 
worden, vanwege het waarschijnlijk ontbreken van een veilige plek om op te stellen. Er is met 
bebording aangegeven dat er zich langzaam verkeer op de hoofdrijbaan kan bevinden. 
Geconcludeerd is daarom dat dit de meest veilige oplossing is die we kunnen realiseren.  
 
Wel gaan we bij de splitsing met de Meerwijkselaan een plateau aanbrengen om 
automobilisten op de kruising Meerwijkselaan/N841 te dwingen om hun snelheid te verlagen. 
We verhogen daarmee de verkeersveiligheid voor het overige verkeer op het kruispunt. 

 
 
Vraag 18 Rijbaanscheiding, voorrang fietsers versus autoverkeer, helling fietspad 
Meerwijkselaan  
1. Komt er een rijbaanafscheiding middels doorgetrokken streep en/of onderbroken streek op 
de N841 nadat opnieuw is geasfalteerd ter hoogte van het dorp Berg en Dal en camping De 
Flierenberg? De buurt lijkt dit wenselijk omdat er nu lukraak wordt gereden en wordt 
ingehaald. Ook kan dit snelheid beperkend werken wat zo nu en dan niet verkeerd is. 
 
2. Zo niet kan dit worden heroverwogen en vooral dan ter plekke van de kruising 
Meerwijkselaan en Zevenheuvelenweg? 
 
3. Kunnen de fietsers die vanaf de Zevenheuvelenweg de Meerwijkselaan oversteken 
voorrang krijgen op autoverkeer? 
 
4. Kan het fietspad aan de dorpszijde van de Meerwijkselaan worden aangepast wat betreft 
helling? Nu staan mij kindjes daar met hun fietsjes stil en te wachten tot het autoverkeer weg 
is waarna ze niet op gang kunnen komen omdat ze helling omhoog staan geparkeerd. Dit 
vertraagt en brengt gevaarlijke situaties teweeg omdat vanuit het dorp voor je het weet weer 
nieuwe auto's naar beneden komen scheuren om de bocht naar de Meerwijkselaan door te 
scheuren. 
 
Antwoord 18 
1 en 2. Naar aanleiding van de informatieavond 7 oktober jl. is dit binnen de provincie 
Gelderland opnieuw besproken en afgewogen.  
 
1. We zullen geen (doorgetrokken) middenstreep op het betreffende weggedeelte plaatsen. 
Dat heeft te maken met wat voor soort weg het is, welke belijningen daarbij horen en waarom 
dat is. Binnen de provincie categoriseren we de wegen. Elke soort weg heeft z’n eigen 
kenmerken qua inrichting van de weg. De wegvakken die u noemt, zijn gecategoriseerd als 
erftoegangsweg. Op zo’n weg is de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Dit is 
aangegeven met bebording en wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de wegmarkering 
(witte onderbroken strepen) aan de zijkanten van de weg. Er is geen middenstreep. De weg is 
daarnaast voldoende breed. De inrichting van de weg voldoet daarom aan de daarvoor 
gestelde richtlijnen voor een erftoegangsweg. 
 
De onderbroken zijstrepen laten de weg smaller lijken. Het uitgangspunt van deze inrichting is 
dat het verkeer daardoor langzamer gaat rijden; de weg oogt immers minder breed. Het 
ontbreken van een middenstreep geeft aan dat er een gematigde snelheid gepast is. Het 
aanbrengen van een middenstreep heeft niet de voorkeur van de provincie. Door het opdelen 
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van de rijstroken is de ervaring dat automobilisten eerder zullen versnellen dan afremmen. 
Het uitgangspunt dat een middenstreep een snelheid remmend effect heeft, deelt de provincie 
dus niet. Het ontbreken van de middenstreep is een gedragsmaatregel en met als doel dat 
weggebruikers voorzichtiger zijn en minder hard rijden. 
 
2. Zie vraag 1. 
 
3. Langs de N841 hebben fietsers voorrang op parallelle oversteken bij aansluitingen met de 
hoofdrijbaan. Dat zorgt voor eenduidigheid en het voorkomen van twijfelsituaties over de 
voorrangsregelingen op de kruispunten. Het fietspad ter hoogte van de Meerwijkselaan is 
echter dusdanig ver uitgebogen, dat het geen parallelle oversteek aan de N841 meer is, maar 
een duidelijke haakse oversteek over een andere weg. Het met de fiets oversteken van de 
Meerwijkselaan wordt zodoende een oversteek over een weg die buiten de bebouwde kom 
ligt. Een fietser heeft buiten de bebouwde kom normaliter geen voorrang meer op het overig 
verkeer bij haakse oversteken. De voorrangsituatie wordt daarom niet gewijzigd. Daarmee 
blijven voorrangssituaties uniform en eenduidig voor alle weggebruikers. 
 
4. Het aanpassen van de helling is geen onderdeel van de trajectaanpak. De N841 heeft een 
sterk glooiend profiel en is gelegen in een sterk natuurlijk gebied. Vanwege de ligging van de 
weg in het heuvellandschap loopt de weg op en af. De inrichting en het profiel van het 
landschap hebben invloed op de keuzevrijheid en mogelijkheden voor het aanpassen van de 
weg. Dit geldt onder andere voor de Meerwijkselaan. In een ideale situatie zou een 
hellingsgraad niet als zodanig worden vormgegeven. We hebben echter te maken met een 
natuurlijke situatie. Het aanpassen van de hellingsgraad is een maatregel die veel materiaal 
en middelen vereist. Om de snelheid van passerende voertuigen te remmen, wordt ter hoogte 
van het kruispunt van de Meerwijkselaan een plateau aangelegd. We verhogen daarmee de 
verkeersveiligheid voor het overige verkeer op het kruispunt.  
 
Vraag 19 Oversteek Meerwijkselaan, snelheid, fluisterasfalt, handhaving, afwatering, 
uitritten 
In de afgelopen jaren heb ik al meermaals contact gehad met provincie en gemeente over 
overlast en veiligheid op de Zevenheuvelenweg. Daar is, ook onlangs, weer gewezen op het 
onderhoud dat in 2022 gaat plaatsvinden en dat het hierin meegenomen wordt en er inspraak 
is van de bewoners. Helaas moet ik constateren dat er in de plannen niks wordt gedaan om 
de overlast en gevaar rondom Berg en Dal te beperken. Graag zie ik (en de andere 
omwonenden) dat de volgende zaken aangepast gaan worden:  
1. De oversteek van de Meerwijkselaan met de fiets is zeer gevaarlijk vanwege 
autoverkeer dat met hoge snelheid de bocht van de Zevenheuvelenweg naar 
Meerwijkselaan neemt. Hier zijn ook veel overstekende kinderen, maar ook oudere 
mensen bij. Als gevolg van deze situatie hebben we al veel valongelukken/ en bijna 
ongelukken gezien. Hier zien wij graag een veilige oplossing. 
2. De snelheid 's avonds en in het weekend op de Zevenheuvelenweg is regelmatig zeer 
hoog. De weg zou aangepast moeten worden om de snelheid te beperken (vanaf 
de rotonde in Berg en Dal tot het gebied einde 60).. 
3. De Zevenheuvelenweg loopt door een natuurgebied, recreatiegebied met veel 
omwonenden. Fluisterasfalt zou een logische stap zijn om de verkeersoverlast te 
beperken. Dit lijkt mij ook een wens/plicht van de provincie 
4. In de afgelopen jaren heb ik nauwelijks verkeershandhaving gezien op hoge 
snelheid, inhaalverbod etc.. Dit is absoluut gewenst om de omgeving veilig en leefbaar 
te houden.  
5. De afwatering van het fietspad rondom nummer 59/61a is niet in orde waardoor het 
zand onder het fietspad wegspoelt.  
6. De uitritten van aanwonenden rondom de Zevenheuvelenweg zijn zeer gevaarlijk 
vanwege fietsers en auto/motorverkeer. Snelheid remmende maatregelen, spiegels, 
waarschuwingsborden zouden helpen. Het zou fijn zijn als de gemeente/provincie ie 
ook rekening houden met de aanwonenden en deze input verwerken in het uiteindelijke 
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plan. 
Antwoord 19 
1. Langs de N841 hebben fietsers voorrang op parallelle oversteken bij aansluitingen met de 
hoofdrijbaan. Het fietspad ter hoogte van de Meerwijkselaan is echter dusdanig ver 
uitgebogen, dat het geen parallelle oversteek meer is, maar een oversteek over een andere 
weg. Het met de fiets oversteken van de Meerwijkselaan wordt zodoende een oversteek over 
een weg die buiten de bebouwde kom ligt. Een fietser heeft buiten de bebouwde kom 
normaliter geen voorrang meer op het overig verkeer. Om verwarring te voorkomen, wordt de 
situatie niet gewijzigd. Daarmee blijven voorrangssituaties uniform, voorkomen we 
twijfelsituaties en zijn de regels op de oversteken eenduidig voor alle weggebruikers. 
 
Het heuvelachtige verloop van de N841 zorgt er voor dat verkeer vanuit de Meerwijkselaan 
niet ver weg de N841 op kan kijken. Verkeer op de zuidtak van de N841 dat te hard rijdt, duikt 
voor het gevoel plotseling op, waardoor verkeer uit de Meerwijkselaan dat langzamer optrekt, 
zoals langzaam verkeer, moeilijk kan inschatten of het kan oprijden. 
De zichthoeken zijn verkend, maar daar blijken geen maatregelen noodzakelijk.  
 
Uw vraag heeft ons opnieuw laten nadenken over de hoge snelheden ter hoogte van de 
Meerwijkselaan. Om automobilisten op de kruising Meerwijkselaan/N841 te dwingen om hun 
snelheid te verlagen, overweegt de provincie nu om ter hoogte van dit kruispunt een plateau 
aan te leggen. We verhogen daarmee de verkeersveiligheid voor het overige verkeer op het 
kruispunt.  
 
2. Op het wegvak dat u noemt is de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Dat passen we 
niet aan. De maximum snelheid is aangegeven met bebording en wordt duidelijk gemaakt aan 
de hand van de wegmarkering (witte onderbroken strepen) aan de zijkanten van de weg. 
Bovendien liggen er plateaus. Voor de fietsers is er een grotendeels gescheiden voorziening. 
Er is met bebording aangegeven dat er zich langzaam verkeer op de hoofdrijbaan kan 
bevinden (ter hoogte van het hotel). Geconcludeerd is daarom dat dit de meest veilige 
oplossing is die we op dit wegvak kunnen realiseren. Het verlagen van de snelheid doen we 
niet, om verschillende redenen: 
- Om écht een lagere snelheid af te dwingen is een bochtiger profiel gewenst, dat is niet 
mogelijk in dit gebied 
- Het alsnog verlagen van de snelheid, voorkomt de echt gevaarlijke situaties niet. Het rechte 
wegprofiel zullen er snelheidsovertreders blijven bestaan en wordt bijvoorbeeld het inhalen 
van langzamer verkeer uitnodigend. 
 
 
3. 
Voor het treffen van geluid reducerende maatregelen is de provincie gebonden aan wet- en 
regelgeving. Landelijke wetgeving is vastgelegd in de Wet geluidhinder en het Gelderse 
beleid ten aanzien van wegverkeerslawaai is opgenomen in het Actieplan geluid 2018-2022. 
Het landelijke en provinciale beleid richt zich met name op de geluidbelasting op de gevel en 
het geluidsniveau in de woning. 
De Wet geluidhinder is het wettelijke kader voor geluid. Deze schrijft voor dat er 
geluidonderzoek moet worden uitgevoerd als de weg wordt gewijzigd en er een toename van 
geluid ontstaat. In dat geluidonderzoek wordt dan nagegaan of er sprake is van een toename 
van meer dan 1,5 dB en zo ja of er maatregelen mogelijk zijn. Er is bij het groot onderhoud 
van de Zevenheuvelenweg geen sprake van een wijziging van de weg waardoor toetsing aan 
deze wet niet aan de orde is op dit moment. 
Voor bestaande situaties met een hoge geluidbelasting heeft de provincie eigen beleid. Dit is 
beschreven in het Actieplan Geluid 2018-2022. Als er onderhoud aan de weg wordt 
uitgevoerd waarbij het asfalt moet worden vervangen, wordt nagegaan of dit vervangen moet 
worden door geluid reducerend asfalt. Het is te kostbaar om overal stil asfalt aan te brengen 
en daarom wordt dit alleen gedaan als er veel woningen zijn met een hoge geluidbelasting. 
Dat is aan de Zevenheuvelenweg niet het geval. Vanuit het actieplan is er geen aanleiding om 
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geluid reducerend asfalt aan te brengen. Ook de omstandigheid dat de weg door natuur of 
recreatiegebied loopt, vormt geen aanleiding.  
Wilt u meer informatie over de geluidbelasting in uw omgeving dan kunt u op onze website de 
geluidkaart vinden (geluidkaart). De geluidbelasting op de kaart is de jaargemiddelde 
geluidsituatie die we beoordelen. Dus korte perioden met meer geluid worden gemiddeld met 
rustigere perioden. Deze geluidkaart geeft over het algemeen een goed beeld van de 
geluidbelasting op woningen langs dit traject. Het verkeer is niet dusdanig toegenomen sinds 
het opstellen van de kaart dat een significant verschil is ontstaan. Recente verkeersgegevens 
vindt u op geldersverkeer.nl.  
De provincie voldoet met het onderhoudsplan aan de wettelijke regels en het eigen beleid. 
 
4. Uw vraag over verkeershandhaving hebben wij voorgelegd aan de politie. Het volgende 
antwoord ontvingen wij van de politie Gelderland-Zuid: 
 
Het aantal keren dat een radarcontrole is uitgevoerd te Groesbeek op de N841, 
Zevenheuvelenweg. 
Radar locatie tussen Nieuweweg en Meerwijkselaan: 
 
In 2017             7 x 
In 2018             9 x 
In 2019             13 x 
In 2020             11 x 
In 2021             6 x ( tot heden) 
  
Er zijn dus radarcontroles uitgevoerd, bijv. 6 keer dit jaar. Wat waren daarvan de resultaten?  
Antw.; 
Datum                          dagdeel                        Aantal passanten          Overtredingen 
02-03-2021  07:00 11:30  433    18 
24-04-2021   12:30 19:00   1269    33 
13-05-2021   07:00 11:30   512    8 
20-05-2021   13:00 17:30   1006    12 
05-06-2021   14:30 18:30  457    9 
23-06-2021   12:00 16:30   950    37 
             
Dit geeft geen inzicht in de max snelheid van de overtreders. Geeft dus wel aan dat er 
weggebruikers zijn die de maximale snelheid overschrijden. 
 
Was er aanleiding om handhavend op te treden?   
Deze genoemde locatie/weg is onder de aandacht gebracht door klachten en met name 
gericht overschrijding van de maximale snelheid. Men heeft dus geklaagd dat er te snel wordt 
gereden. Dit is de reden waarom er door het jaar daar gecontroleerd wordt op snelheid. 
  
Radarcontrole is dat politie ter plekke er met een auto staat en de snelheid controleert? En zo 
nodig boetes uitdeelt?  
Ja klopt de snelheid wordt gemeten door de zogenaamde radarauto of bus. Dat is een 
onopvallende dienstauto/bus welke niet voorzien van uiterlijke kenmerken van de politie is, 
zoals striping of uiterlijke geluid en zwaailampen. Mocht men de toegestane snelheid 
overschrijden dan wordt daarvoor een zogenaamde keuring uitgereikt. Dit wordt door het CJIB 
geregeld, deze zal de bekeuring naar de te naam gestelde van de betreffende auto sturen 
waarna de bestuurder  de geldboete kan betalen. De overtreders worden niet staande 
gehouden bij een radarcontrole, men krijgt de bekeuring achteraf 
 
Info van verkeerscontroles en eventuele losse op verkeer gerichte acties hoopt ons 
politiecontact (verkeersadviseur) nog binnenkort van de politie analist te krijgen.  
 
5. De situatie dat de afwatering van het fietspad rondom nummer 59/61a niet in orde is, is niet 
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bekend bij de provincie. Graag maken we na de informatieavond samen met u een afspraak 
op locatie om de situatie te bekijken. 
 
6. De functie van de weg staat toe dat erven direct worden aangesloten op het fietspad en de 
hoofdrijbaan. Dit vraagt om aandacht van zowel weggebruikers als aanwonenden. We nemen 
geen aanvullende maatregelen op de erfaansluitingen. De provincie is erg terughoudend met 
het plaatsen van waarschuwingen en spiegels langs de weg. Waarschuwingsborden zorgen 
voor extra rembewegingen en onduidelijkheid over voorrangssituaties. Spiegels plaatsen we 
zeer beperkt, daar deze hun functie vaak verliezen op cruciale momenten: als het regent en in 
het donker.  
 
 
Vraag 20 kruispunt fietspad 
Zolang het fietspad er ligt is er al een gevaarlijke situatie. Bij de aanleg hebben wij als 
aanwonende aangegeven dat deze ligging gevaarlijke omstandigheden oplevert.  
We hebben toen gepleit voor de situering van het fietspad bij deze kruisingen aan de weg, en 
dan dezelfde voorrangsregels als de weg. 
 
Maar het commentaar was dat er verkeersdeskundigen naar hadden gekeken en die vonden 
dat het zo moest liggen, en het fietspad moest voorrang verlenen aan de zijstraten. Na enkele 
jaren van deze ligging, en verschillende ongelukken/ongelukjes werd de voorrangssituatie 
gewijzigd want de deskundige hadden de inpekt van de helling verkeerd ingeschat. 
Dus nu heeft het fietspad voorrang op de zijwegen, en zijn er nog veel meer gevaarlijkere 
omstandigheden ontstaan. Met de personenauto sta je met de neus op het fietspad alvoor je 
kan zien of er fietsers aankomen, doordat er hagen en struiken staan. 
Een verder opvatting is dat je dan kan oprijden en voor de weg kan stoppen, en het fietspad 
vrij is, en de fietsers kunnen doorrijden. Maar er wordt ook gebruik gemaakt door andere 
weggebruikers, zoals vrachtverkeer en landbouwverkeer. 
 
De bestuurder van een tractor heeft al een neus van 2,5 -3 meter voor zich, dus die staat al 
ver over het fietspad voor hij fietsers kan zien aankomen. Ook hebben zij regelmatig 
machines in de fronthef aan de voorkant van de tractor. Dan is zijn neus geen 2,5 meter maar 
5 tot 6 meter. Met nog een aanhanger erbij wordt bij stoppen voor de weg alles geblokkeerd. 
Fietsers (snorfietsen, wielrenners, snel fietsen) die met snelheden van soms wel 40 km of 
meer naar beneden of ook naar boven komen, en deze situatie niet kennen moeten dan vol in 
de remmen, wat dan regelmatig resulteert in slippartijen en gelukkig tot, nu toe, in schaaf 
wonden of klein botsingen. Maar het is wachten op een ernstig ongeluk, niet of maar 
wanneer. 
 
Wij als aanwoners en gebruikers, bv. Loonbedrijf Groesbeek, vragen nu er van alles gebeurt 
aan de Zevenheuvelenweg om het fietspad naar de weg om te buigen en dan dezelfde 
voorrangsregels te geven als de weg. Als het op prijs gesteld wordt willen we wel een keer de 
omstandigheden laten zien en demonstreren met welke gevaarlijke situaties wij te maken 
hebben.  
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Antwoord 20 
De huidige voorrangssituatie op het fietspad is geconformeerd aan het provinciaal beleid. 
Parallelle fietsoversteken zijn bij voorkeur in de voorrang. Dit is eenduidig, voorkomt 
verwarring en vraagt om oplettendheid van de autobestuurder die de provinciale weg op- of af 
wil rijden. Uniformiteit in beleid zorgt uiteindelijk voor minder ongevallen. 
 
U stelt voor het fietspad richting de weg om te buigen. Het strekken van het fietspad kent ook 
verkeerskundige nadelen. Het kan ervoor zorgen dat voertuigen tussen de heuvels stil komen 
te staan op de hoofdrijbaan, waar de snelheid hoog is. Bovendien wordt de kruissnelheid van 
fietsers op de aansluiting hoger. 
 
De provincie merkt ook dat het zicht in bepaalde seizoenen te wensen over laat. Dat wordt 
veroorzaakt door de hagen aan de ene kant van de aansluiting en de gewassen van het 
landbouwperceel aan de andere kant, allen op grond van derden.  
We willen daarom in gesprek om te kijken of we dit mede kunnen verhelpen om zo meer zicht 
en overzicht te creëren voor de kruising. Daartoe hebben wij de gemeente Berg en Dal 
verzocht vanuit de APV actie te ondernemen. (o.a. in gesprek gaan met de 
perceeleigenaren). Ook vanuit de provinciale beheerorganisatie (Steunpunt Oosterhout) zal 
contact worden gelegd met de gemeentelijke handhavers om te kijken of dit issue verbeterd 
kan worden. 
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