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dat lijkt ook wel terecht. Maar het blijkt 
dat de Nijenoord Allee door drie of vier 
fietsroutes wordt gekruisd. Tegelijkertijd 
krijgt de Nijenoord Allee een verzwaarde 
autofunctie. Met één ongelijk vloerse 
kruising ben je er dan lang niet, en er is 
geen geld voor veel meer.
Voor het GMP Wageningen zijn geen 
middelen beschikbaar (zie p. 17, 18). Voor 
een deel kan dat ook voor de fiets worden 
opgevangen door afzonderlijke projecten 
die een eigen begroting hebben.

Uitnodiging 25 april
Brainstorm Fietsplan 
voor de stad (19.30 u)
Op donderdag 25 april organiseert de 
Fietsersbond een brainstormavond 
over een Fietsplan voor Wageningen. 
De avond vindt plaats in het Schip van 
Blaauw, Generaal Foulkesweg 72. 
Aanvang 19.30 u (inloop met koffie en 
thee).
Met een inleiding op het Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan door Marco van 
Burgstede (beleids medewerker verkeer), 
waarna inbreng van de aanwezigen en 
discussie.
Leden van de Fietsersbond en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
Toegang is gratis.

Gemeentelijk Mobiliteitsplan door Fietsersbond bestudeerd

De fiets in het Wagenings GMP
Jan van der Horst (Fietsersbond Utrecht)
De fiets wordt goed gewaardeerd en de 
problematiek rond het fietsen is goed 
geanalyseerd in het Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan. De fiets wordt op waarde 
geschat en achterstanden (Fietsbalans) 
worden onderkend.

Ook het verwachten van een duidelijke 
grens aan de groei van de automobiliteit 
op lange termijn getuigt van durf. De 
uitspraken over de binnen gemeentelijke 
concurrentiepositie van de fiets ten 
opzichte van de auto (p. 19) kunnen we 
onderschrijven.
Toch kan de analyse nog beter, namelijk 
door het beoogde auto- en fietsnet aan 
elkaar te toetsen. Waar, op welke 
kruispunten en wegvakken, zitten auto en 
fiets elkaar in de weg? Daar het beleid op 
richten, dat dan wel fietspartijdig mag 
zijn, omdat wat je hier op gemeentelijk 
niveau laat liggen voor de fiets, nergens 
elders kan worden goedgemaakt. 
De auto heeft op de lange afstand al een 
uitmuntend N- en A wegen stelsel, 
waaraan de stedelijke fietsroutes (het 
domein van de korte en middellange 
fietsverplaatsingen) niet kunnen tippen.
Confrontatie van het fiets- en autonet als 
grondslag voor een gemeentelijke 
verkeers visie wordt in de Ontwerpwijzer 

Fietsverkeer (p. 94-95) sterk aanbevolen.
Juist op het niveau van het algemene 
verkeersbeleid moet de positie van de 
fietsroutes met stip worden gewaarborgd.  
Wachten op een Fietsnota als uitwerking 
van het GMP is dan onverstandig: dan 
staat de claim van het autonet altijd op de 
eerste plaats. 
In samenhang hiermee missen we in het 
GMP een heldere visie op het fiets-
netwerk: een doorkijk naar ontvlochten 
routes (fietsstraten, fietsbruggen, of 
-tunnels) en een netwerk dat minstens 
twee keer zo fijnmazig is als het netwerk 
van verkeers aders. Wanneer voor het 
fietsverkeer wordt ingezet op ontvlechting 
van fietsnet en autonet kan worden aan-
gestuurd op fietsnetvorming en 
-verbetering uit middelen van het 
autonet. Immers de auto stroomt beter 
door als fietsers ongelijkvloers en vaker 
binnendoor rijden. 
Erkend wordt dat er missing links zijn in 
het doorgaande routenet fiets (p. 22/26). 
Fietsersbondafdeling zorg dat je een lijstje 
klaar hebt met alle missing links.
Een kaartbeeld van het netwerk van 
gemeentelijke fietsroutes (p. 23) is wat 
summier. Daar wordt ook een speerpunt 
genoemd: de barrièrewerking van de 
Nijenoord Allee voor fietsers opheffen. Dit 
speerpunt domineert het GMP sterk en 

Bas Breman
Er wordt veel gefietst tussen Ede en 
Wageningen en naar verwachting wordt 
dit de komende jaren alleen maar meer. 
Voor veel Wageningers die georiënteerd 
zijn op het NS-station is de afstand van 8 
à 9 km goed te doen op de fiets. Gezien 
de drukte op de weg in de ochtend- en 
avond spits ben je met de  fiets vaak 
sneller dan met de auto. Onder deze 
Wagenin gers veel studenten, zeker 
omdat studenten niet eenvoudig woon-
ruimte vinden dus op en neer reizen met 
de trein, en de fiets. De verwachting is dat 
de studenten aantallen de komende jaren 
flink zullen stijgen en daarmee ook het 
aantal pendelende fietsers.

Ede én Wageningen willen de fietser beter 
faciliteren op de verbinding(en). Samen  
met de provincie wordt bekeken of een 
fietssnelweg realistisch en haalbaar is. 
Om een onderbouwde keuze te kunnen 
maken zijn verkennende onderzoeken uit-
gevoerd naar de meest gebruikte routes, 
naar voorkeurroutes en naar (mogelijke) 
knelpunten op die routes. Voor deze 
onderzoeken is o.a. gebruik gemaakt van: 
intensiteitsmetingen, route- en belevings-
onderzoek (internetenquête), stallings-
onderzoek, gesprekken lokale afdelingen 
fietsersbond en WUR.
Deze verkenningen richten zich vooral op 
de corridor NS-station – kenniscampus 
Ede – Wageningen UR. Dit betekent niet 
dat de verbindingen naar de rest van Ede 
en Wageningen buiten beeld blijven. 

Bevindingen
Uit de metingen blijkt duidelijk dat de 
route Edeseweg-Bennekomseweg-
Bovenweg de meest gebruikte is. De 
daaropvolgend meest bereden route is de 
Dreeslaan. Van het Statenpad aan de 
westzijde van Ede maken gemiddeld 1000 
fietsers per dag gebruik. De Bovenbuurt-
weg wordt met gemiddeld 800 fietsers 
per dag het minst druk bereden. 
In totaal passeren per (werk)dag gem. 
8700 fietsers de A12 op de vier telpunten. 
De verdeling is als volgt:

Route Fietsers/dag Percentage
Edeseweg 5200  60%
Dreeslaan 1750 20%
Statenpad 1000 11%
Bovenbuurtweg 800 9%

Uit de enquêtes blijkt dat de route 
Edeseweg – Bennekomseweg relatief 
hoog gewaardeerd wordt hoewel er nog 
knelpunten zijn (o.a. voorrang rotonde 
Zandlaan). De route voert in een vrijwel 
rechte lijn naar Wageningen en is 
voorspelbaar. Er zijn ook andere routes die 
aantrekkelijk zijn, maar nog niet volledig 
en daardoor minder gebruikt worden. Zo 
blijkt dat de routes via de Bovenbuurtweg 
en de Van Balverenweg door de 
gebruikers gewaar deerd worden hoewel 
het aantal gebruikers beperkt is.
Mede n.a.v. gesprekken met de fietsers-
bond Wageningen, en uitgaande van de 
kortste verbinding lijkt een route door de 
westelijke woonbuurten van Bennekom 
een prima alternatief, maar een aantrek-
kelijke verbinding tussen de zuidkant van 
Bennekom en de WUR ontbreekt. Hier 
moet dan op worden ingezet. Dit is één 
van de aanbeve lingen uit de verkenning.
In de eerste plaats wordt aangeraden om 
met oplossingen te komen voor de knel-
punten op de meest gebruikte route 
(Edeseweg). Door deze op te lossen wordt 
het fietsklimaat op de meest gebruikte 
verbinding beter en krijgt het fietsgebruik 
een impuls.  
Daarnaast wordt gesuggereerd de moge-
lijkheden van de optimalisatie van een 
westelijke route door Bennekom in kaart 
te brengen, met het oog op een directe 
verbinding met de campus.  
Tevens wordt voorgesteld om de route(s) 
door het Binnenveld verder uit te werken 
zodat bij het maken voor (reconstructie)
plannen voor het Binnenveld de gewenste 
fietsinfrastructuur bij reconstructies e.d. 
meegenomen kan worden.
Als lokale afdeling van de Fietsersbond 
zijn wij voorstander van een snelle, veilige 
en aantrekkelijke fietsverbinding tussen 
Ede - en Wageningen. Wij horen graag 
van jullie of er nog meer suggesties zijn 
om bestaande routes te verbeteren dan-
wel om alternatieve routes voor te stellen.

Fietsersbond hoort graag suggesties voor tracé

Snelfietsroute Ede-Wageningen

Twitter
Paul van den Akker @PaulAkker Traffic 
jam in Wageningen. Ordinary view from 
Bornsesteeg student apartment building.
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Laatste papieren Binnenband  ;-(
Dit is de laatste Binnenband uitgevoerd op papier. De Fietsersbond Wageningen gaat 
over op een digitale uitgave. De volgende Binnenband verschijnt in je mailbox en niet 
meer in je brievenbus. Daarvoor is wel nodig dat wij je e-mailadres weten. Stuur, als 
je in de toekomst de Binnenband wil blijven ontvangen, een e-mail naar 
wageningen@fietsersbond.nl. Dan blijf je op de hoogte van onze activiteiten.
Als je wil meehelpen met de e-Binnenband, onze website of onze FaceBook-pagina 
meldt dat dan ook in je mail. Je wordt met open armen ontvangen!
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Leo van den Berg
De Fietsersbond wil in het hele land 
volgend jaar extra aandacht besteden aan 
‘fietsen zonder hindernissen’ door dit als 
motto te nemen voor de ‘Fietsstad-van-
het-Jaar’-verkiezing. Een goede reden om 
de belangrijkste fietshindernissen hier in 
Wageningen op een rij te zetten. Het zijn 
er nogal wat, sommige bestaan al lang, 
andere nog maar kort of zijn in wording. 

Hindernis 1: de Traverse
Om met de oudste fietshindernis te 
beginnen: dat is toch wel ‘De Traverse’ die 
kort na de oorlog pal aan de noordkant 
van de binnenstad werd aangebracht om 
het doorgaande autoverkeer oost-west 
weg te leiden van de oude route Generaal 
Foulkesweg-Hoogstraat-Nude. Daarvoor 
hebben we toen die ‘Traverse’, de route 
Ritzema Bosweg-Stadsbrink-Lawickse 
Allee in de plaats gekregen, inclusief de 
stoplichten bij Diedenweg, Arboretum-
laan, Churchillweg, Rooseveltweg en 
Costerweg. Die stop lichten werken als een 
soort casino: ééns in de zoveel keer heb je 
geluk en kun je zomaar doorrijden, maar 
dat is nooit zo als het regent of als je 
haast hebt. Vooral de kruisingen vlakbij 
het centrum zijn voor veel fietsers een 
bron van ergernis. Je kunt ze nog zo 
fietsvriendelijk afstellen, maar omdat de 
auto’s er toch ook door moeten en de bus 
voorrang heeft, blijft het behelpen. 

Oplossing?
Het grappige van deze barrière is, dat er al 
tussen al die stoplichten in informele 
plekken zijn waar fietsers, tussen de 
autostromen door, voor eigen risico 
nagenoeg onbelemmerd kunnen over-
steken. Maar ja, die oversteekplaatsen (op 

de Stadsbrink, bij de Veluviaweg en bij 
Duivendaal) zijn eigenlijk alleen voor 
voetgangers bedoeld… Het feit dat die 
oversteekplaatsen er zijn, betekent wel 
dat de verkeerskundigen het autoverkeer 
daar niet te gevaarlijk voor vinden. 
Volgens de Visie voor het Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan wordt de status van deze 
autoroute in de toekomst verder verlaagd. 
Dit zou kunnen betekenen dat de 
stoplichten bij de Churchill weg gewoon 
worden weg gehaald en vervangen door 
een verkeers tafel met voorrang voor 
rechts. Bij de kruising met de 
Rooseveltweg/Stationsstraat zou je de 
stoplichten door een (kleine) rotonde (al 
dan niet met-vrije-busbaan) kunnen 
vervangen. Dat lijken redelijk eenvoudige 
oplossingen.

Hindernis 2: naar het NS-station
Op de route om vanuit het centrum van 
Wageningen op de fiets naar station Ede-
Wageningen te komen is in de loop der 
jaren heel wat verbeterd. Maar ook zijn 
bestaande kortste verbindingen geblok-
keerd geraakt. Neem bijvoorbeeld de 
Oude Bennekomseweg. De naam zegt 
genoeg, maar bijna niemand fietst daar 
nu nog langs. Iedereen die vanaf de 
Churchillweg voorbij de Mouterij de 
kortste route zoekt gaat rechtsaf de 
Geertjesweg op en daarna links de 
Nobelweg. Maar dan vergeet je dat die 
Oude Bennekomseweg daar eigenlijk 
dwars over het parkeerterreintje voor dat 
rouwcentrum ging en helemaal niet 
doodliep bij de sterflat Asserpark. Nu 
moet je een beetje omfietsen naar de 
T-kruising met de Hollandseweg tegen-
over de ingang voor auto’s van Pantarijn 
en De Vlinder, waarbij het linksaf slaan op 

de terugweg best lastig is. Maar voor 
degenen die het nog niet wisten: er loopt 
een ‘olifantenpaadje’ dwars door de 
plantsoentjes bij de sterflat (foto 3), 
ontstaan door fietsers die vanuit de Oude 
Bennekomse weg direct naar de rotonde 
Hollandseweg-Mansholtlaan-Diedenweg 
doorsteken om aan de andere kant deze 
oude route weer op te pakken.

Oplossing?
Leg met een zwierige bocht een paar 
meter keurig fietspad aan waarmee de 
Oude Bennekomseweg direct weer 
aansluit op de rotonde.

Hindernis 3: naar de campus
De afgelopen jaren zijn in rap tempo de 
meeste vestigingen van WageningenUR 
uit de stad naar de nieuwe campus 
verplaatst. Sindsdien vormt de Nijenoord 
Allee een steeds grotere hindernis voor 
steeds meer fietsers. De nood is inmiddels 
zo groot dat er nu echt begon nen lijkt te 
worden aan de planvorming voor een of 
meer ongelijkvloerse kruisin gen van die 
Nijenoord Allee. Daarbij wordt trouwens 
niet in de laatste plaats gedacht aan 
bevordering van de doorstroming voor 
autoverkeer langs die hoofdverkeers route. 
Intussen staan de fietsers daar dagelijks 
op groen licht te wachten.

Oplossing?
Voor de fietsers zijn er zeker drie punten 
waar zo’n ongelijkvloerse kruising 
gewenst is. Mijn voorkeur gaat uit naar 
fietsbruggen. Allereerst omdat die 
goedkoper zijn, ten tweede vanwege de 
sociale veiligheid en ten derde omdat je 
voor de fietser de brug makkelijker langs 
het talud afritten in verschillende 

richtingen kunt ont wer pen, uitgaande van 
de lage snelheid die men daarboven heeft. 
De eerste plek is die bij de kruising met de 
Rooseveltweg-Dijkgraaf waar ook de 
inwoners van Noordwest enorm bij 
gebaat zouden zijn. Studenten vanuit 
zuidwest wennen er dan meteen aan dat 
dit een rustige, directe route naar de 
campus is. 
De brug die als tweede zou moeten 
worden gebouwd is die bij de Bornse-
steeg. Dit blijft tenslotte voor de fietsers 
naar en van het centrum van Wageningen 
de kortste route, die boven dien langs het 
winkel centrum de Tarthorst voert: handig 
voor een paar boodschappen tussendoor. 
Bovendien is dit voor bezoekers vanuit 
Wageningen van het zwembad en 
sportcentrum De Bongerd ook een 
belangrijke oversteek  (foto 1). 
De derde plek waar een viaduct zou 
moeten komen is bij Hoevestein, dus waar 
op dit moment De Leeuwen borgh door die 
Allee van de campus wordt afgesneden. 
Een fietsbrug hier komt ook scholieren uit 
Noord west naar Pantarijn goed van pas.

Hindernis 4: rotonde Droevendaal
Om nog even bij de campus te blijven: de 
Mansholtlaan is niet alleen een barrière 
voor fietsers tussen de campus en het 
NS-station, maar ook voor de verbinding 
met wat nu op de reclame borden zo mooi 
‘Wageningen Campus & de Born-Oost’ 
wordt genoemd. Het lijkt wel of niemand 
eraan gedacht heeft hoe je van de Born-
Oost naar de Born-West moet komen.

Oplossing? 
Bouw aan de zuidkant van de huidige 
rotonde bij de Droevendaalsesteeg een 

fietsviaduct dat aansluit op zowel het 
wegenplan voor STOAS, WIOO en wat 
daar nog meer gaat komen als op een 
directe fietsroute naar het NS-station.

Hindernis 5: Kortenoord
Sinds het Binnenhaventerrein door de 
WUR is verlaten, verrijst daar in snel 
tempo een nieuwe woonwijk. Maar hoe 
komen de bewoners van die wijk naar de 
scholen aan de overkant, naar Pantarijn 
en Sportcentrum De Plataan? Juist: 
omfietsen voorbij een rotonde waar je als 
fietsers geen gebruik van mag maken of 
via weer zo’n olifantenpaadje (foto 2) 
waar het knap lastig en gevaarlijk is om 
vooral in de spits over te stelen.

Een inventarisatie van knelpunten en suggesties voor oplossingen

Fietsen zonder hindernissen?
Oplossing?
Het wordt eentonig, maar ook hier biedt 
een fietsbrug ter hoogte van dat 
olifantenpad uitkomst. Het lijkt verstandig 
om zo snel mogelijk te beginnen met een 
besluitvormingtraject en het aanvragen 
van offertes voor ontwerp en aanleg van 
een vijftal fiets bruggen over de deze 
hoofdverkeersroute tussen de N225 in het 
westen en de N781 in het noorden, die de 
komende jaren voor het grootste gedeelte 
tot 2x2 rijstroken zal worden verbreed. 
Laat hierbij het motto zijn dat het betere 
niet de vijand van het goede moet worden! 
En wie weet gooit Wageningen dan hoge 
ogen bij de verkiezing van Fietsstad 2014: 
Fietsen zonder hindernissen!

1. ‘Olifantenpaadje’ bij Hoevestein 2. ‘Olifantenpaadje’ van Kortenoord naar de Boomgaarden

3. ‘Olifantenpaadje’ bij de Asserparkflat

Peter Besseling
Fietsers kunnen natuurlijk prima zonder 
eigen auto. Met het openbaar vervoer en 
de handige OV-fiets kom je tegenwoordig 
overal. Toch kan natuurlijk een auto reuze 
praktisch of noodzakelijk zijn en dan kun 
je denken aan autodelen. 

Een deelauto is een auto waarvan je het 
gebruik en de kosten met elkaar deelt. 
Waarom zou je dat doen? Bijvoorbeeld 
omdat je niet elke dag over een auto hoeft 
te beschikken of omdat je een keer een 
grotere auto nodig hebt. Op zo’n moment 
komt een deelauto goed van pas. Een 
deelauto is in gebruik goedkoper dan een 
eigen auto. Mywheels is een niet-
commerciële landelijke organisatie die in 
Wageningen nu 20 deelauto’s aanbiedt. 
Ook kun je je eigen auto inbrengen om te 
delen en zo ook de kosten delen.
Leden van MyWheels kunnen een deel-
auto met een paar muisklikken reserveren, 
via de website of met de myWheels-app. 
Dat kan kort van tevoren, maar ook 

maanden voordat je de auto nodig hebt.
Wat is MyWheels?
MyWheels is op gericht door Ronald 
Haverman, de uitvinder van de OV-fiets, 
en Henry Mentink. MyWheels wordt 
georganiseerd door Wheels4all, een non-
profit organi satie die al jaren traditioneel 
autodelen aanbiedt onder andere in 
Wageningen. De deelauto’s van 
MyWheels worden beheerd door 
vrijwilligers. Monique de Bie is coördinator 
in Wageningen.

Kosten
Voor een deelauto betaal je alleen als je 
erin rijdt en je hebt geen zorg aan onder-
houd, wegenbelasting of verzekeringen.
De deelauto van Mywheels in 
Wageningen, de Toyota Yaris, kost voor 
MyWheels-leden: 
€  4,00 boekingskosten per rit
€  2,50 per uur (tot een €25,00 per dag)
€ 0,30 per km (inclusief benzine)
Lid worden van MyWheels is gratis. Je 
betaalt eenmalig € 250,00 borg.
Je kunt de boekingskosten verlagen tot
€ 2,50 per rit als je een Premium 
lidmaatschap afsluit. Dit kost € 10,00 per 
maand. Deze prijzen zijn inclusief 
verzekering. Voor € 3,50 per rit kun je het 
eigen risico bij schade (€ 250) afkopen.

Meer weten?
Meer info over MyWheels vind je op 
mywheels.nl. Je kunt ook bellen met 
MyWheels: 0228-514824. En je kunt mij 
bellen op 0317-460556 of mailen 
peterbesseling.105@hetnet.nl.

MyWheels

Slim gebruik van een auto


