
  

 

Reactienota N348 informatieavond Spankeren Definitief Ontwerp en 
landschapsplan 18 oktober 2021 

 

 

Op 18 oktober 2021 hebben wij twee informatiebijeenkomsten gehouden waarbij wij het definitieve 

ontwerp en het landschapsplan voor de reconstructie van de N348 (Zutphensestraatweg) ter hoogte 

van Spankeren hebben gepresenteerd. 

 

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N348 tussen Dieren en Zutphen. Tijdens dit groot 

onderhoud veranderen we ook de inrichting van de N348 bij Spankeren. Vorig jaar lieten wij 

belanghebbenden en geïnteresseerden 5 varianten zien en vroegen welke variant uw voorkeur 

heeft. Hieruit kwam één variant als voorkeursvariant. Deze variant heeft ook bestuurlijk draagvlak, 

daarom hebben we het schetsontwerp van deze variant uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een 

landschapsplan.  

 

De bijeenkomsten in oktober zijn goed bezocht en er was gelegenheid om vragen te stellen en 

opmerkingen te maken over het definitief ontwerp en het landschapsplan. Ook via een 

reactieformulier op de website konden vragen worden gesteld en aandachtpunten worden 

meegegeven. 

 

In deze reactienota beantwoorden wij de gestelde vragen en gaan we in op de aangegeven 

aandachtspunten. Een deel van de vragen zijn door meerdere mensen gesteld. We bundelen in deze 

reactienota de vragen en antwoorden. De gestelde vragen zijn cursief gedrukt. 

 

Geleiderail tussen de rijbaan en het fietspad 

Kan de geleiderail tussen rijbaan en fietspad niet blijven staan. Of kan er een andere vorm van 

afscheiding, bijvoorbeeld paaltjes of hagen, komen. Dit geeft een veiliger gevoel voor fietsers. 

 

We zijn terughoudend met het plaatsen van een geleiderail tussen de rijbaan en het fietspad. Dit 

past niet bij een bebouwde kom. In plaats daarvan gebruiken we opsluitbanden. Deze banden 

vormen bij een snelheid van 50 km/u voldoende afscheiding tussen de rijbaan en het fietspad. 

 

Aan de rivierzijde van de dijk staat het Waterschap geen bomen en hagen toe vanwege de 

waterveiligheid van de waterkering.  
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Haakse bocht in het fietspad aan de westzijde bij Zutphensestraatweg 1 

Bij de Zutphensestraatweg 1 maakt het fietspad een haakse bocht en is het zicht slecht door 

begroeiing. Dit leidt tot gevaarlijke situaties als fietsers uit tegengestelde richtingen elkaar hier 

treffen. 

 

We trekken het fietspad hier rechtdoor zodat fietsers elkaar hier beter kunnen zien aankomen en 

we treden met de eigenaar in overleg voor het snoeien van begroeiing die het zicht ontneemt. 

 

Opstel vak voor links afslaand verkeer  

Er zijn zorgen dat bij het opstel vak voor links afslaand verkeer naar IJsselsteyn en de Overweg 

het recht doorgaand verkeer achter het uitvoegend verkeer blijft rijden waardoor er toch veel 

kop-staartbotsingen ontstaan. 

Is het opstelvak richting IJsselsteyn niet te kort voor de hoeveelheid vrachtverkeer die hier moet 

afslaan? 

 

Het ontwerp wordt hier gewijzigd zodat het linksaf slaande verkeer een duidelijkere linksaf 

beweging moet maken en het recht doorgaande verkeer een vloeiendere doorgaande lijn krijgt. 

Hiermee wordt het beschreven risico vóórkomen.  

 

De lengte van het opstel vak voor vrachtverkeer voor de inrit is 25 m. Dat is voldoende voor het 

opstellen van een trekker oplegger met starre achteras met een lengte van 19,25 m. De totale lengte 

van het opstel vak is 50 m, inclusief ruimte voor opstellen voor de Overweg. De lengte van een 

linksaf vak wordt bepaald door het gewenste rijgedrag, de benodigde lengte om af te remmen en de 

opstellengte, maar moet beperkt blijven om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 

van het linksaf vak. 

 

Landschapsplan 

Wij kunnen ons niet verenigen met het aanplanten van 2 bomen en 1 heg ter hoogte van 

IJsselsteyn 21. Dit is ons inziens uitzicht belemmerend bij de uitrit IJsselsteyn. 

 

Deze bomen zijn een onderdeel van het landschapsplan om de dorpsingang naar Spankeren (de 

Overweg) te accentueren. We zullen met de eigenaar van IJsselsteyn in gesprek gaan over een 

mogelijke inpassing waarbij het zicht op IJsselsteyn niet wordt belemmerd. 

 

Geluid door markering 
De kantstrepen geven een bepaald geluid als ze worden overreden. 
 
Nadat we nieuw geluidsreducerend asfalt hebben aangebracht, zorgen we ervoor dat de nieuwe 
kantstrepen daarbij passen en dus minder geluid geven. 
 
Verkeersituatie bij de sluis 

Vanaf de verkeerslichten bij het kruispunt van de N348-Burgermeester Willemsestraat gebeuren 

vaak (bijna) ongelukken. Verkeer dat vanaf het verkeerslicht met twee recht doorgaande 

rijstroken terug moet naar één rijstrook probeert vaak nog met hoge snelheid in te halen voordat 

ze invoegen. Doordat de invoegstrook kort is en de weg ook in een bocht ligt halen ze dit soms niet 

en/of overzien ze dit niet. 

 

Deze situatie is niet optimaal. De invoegstrook is inderdaad kort en de weg ligt in een bocht. Er is 

echter geen ruimte op de brug over de sluis om de invoegstrook te verlengen. Bovendien verleggen 

we hiermee het probleem van te hardrijden en inhalen richting Spankeren. 
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We hebben ook onderzocht of bij het verkeerslicht één recht doorgaande rijstrook vanuit de tunnel 

richting Zutphen voldoende is om het verkeer af te wikkelen. Het blijkt dat over ca. 2 jaar dit niet 

voldoende is om al het verkeer dan nog af te wikkelen.  

In overleg met de politie willen we nu bij het verkeerslicht een permanente flitscamera plaatsen om 

te handhaven op zowel door rood rijden als snelheid. Hiermee zullen weggebruikers minder hard 

rijden en ontstaat een rustiger en homogener verkeersbeeld waarmee het invoegen minder 

problematisch wordt. 
 
Parkeerstroken 

Kunnen de parkeerstroken niet uitgebreid worden tot voorbij de aanliggende woningen? De 

nieuwe parkeerstroken lijken kleiner? Parkeren langs de weg is nodig want mensen hebben soms 

meer dan één auto en werkt mogelijk snelheidsverlagend. 

 

In principe moet zoveel mogelijk geparkeerd worden op eigen terrein. Geparkeerde voertuigen 

langs de weg ontnemen bovendien het zicht op de uitritten. 

We maken we ter hoogte van de woningen de in- en uitritten extra breed. Zo ontstaat er een veilige 

situatie voor het op- en afrijden van de N348. Deze ruimte kan ook gebruikt worden om korte tijd 

te parkeren, bijvoorbeeld voor vervoer naar speciaal onderwijs. Daarnaast krijgen de in- en 

uitritten een afwijkende verharding, zodat ze duidelijk opvallen vanaf de weg.  

Per saldo verdwijnt er niet veel van de verharde strook tussen de weg en de woningen 

(rabbatstrook). De bestaande lengte van deze strook is 98 m, deze verkleinen we naar 87 m. De 

bestaande breedte is momenteel 1,80 m, dat verbreden we naar ca. 2,30 m. 
 
 
Plaats van lichtmasten 

Enkele bestaande lichtmasten staan in de rabbatstroken waardoor het parkeren wordt 

bemoeilijkt. Kan dit anders?  

 

Het verlichtingsplan voor de nieuwe situatie moet nog worden gemaakt, hierin kijken we naar de 

meest geschikte plek voor de nieuwe lichtmasten. 
 
Planning van de uitvoering 
Kunnen we op de hoogte worden gehouden van de planning van de uitvoering? 

 

Op 3 december 2021 informeerden we u per e-mail dat we het onderhoud aan de N348 splitsen in 2 

delen. Het onderhoud tussen Brummen en Zutphen voeren we wel in het najaar van 2022 uit. Het 

onderhoud tussen Dieren en Brummen voeren we uit vanaf het voorjaar van 2023. Daarbij horen 

de werkzaamheden/reconstructie van de N348 bij Spankeren, het onderhoud tussen Spankeren en 

Leuvenheim en de werkzaamheden bij Leuvenheim. We verwachten de werkzaamheden dan rond 

de zomer van 2023 gereed te hebben. 

 

Als het werk is aanbesteed en meer bekend is over de exacte planning en bereikbaarheid van 

Spankeren informeren we u hierover via de website en bewonersbrieven.  

 

Locatie komgrenzen 

Kan de 50 km/uur en de bebouwde kom inrichting niet uitgebreid worden vanaf de sluis tot De 

Luchte? Vooral tussen komgrens van Dieren (bij de sluis) en Spankeren wordt hard gereden. 

 

Wij zijn hier geen voorstander van omdat de snelheid niet past bij het omgevingsbeeld. Daarom 

willen we de bebouwde komgrenzen zo plaatsen dat ze samenvallen mat de bebouwing. Door hier 

slingers in de weg (uitbuigingen) te maken kunnen we de weggebruiker dwingen de snelheid te 

verlagen (zie bij optie 1 hieronder de verwachte snelheid daarbij).  
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Als de komgrenzen te ver uit elkaar liggen (en daarmee een langere rechte weg ontstaat) verhogen 

weggebruikers vaak de snelheid tussen de komgrenzen (zie bij optie 2 hieronder de verwachte 

snelheid daarbij). Hierdoor verbeteren de oversteekbaarheid en de veiligheid van de weg en de 

leefbaarheid niet. 

 

Wat de snelheid tussen de sluis en de nieuwe zuidelijke kom slinger van Spankeren betreft, 

verwachten we echt dat de nadering naar deze slinger ertoe zal leiden dat weggebruikers niet meer 

zo hard zullen rijden als in de huidige situatie als ze Dieren uitrijden. 

 

Optie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 2  
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