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De Fietsersbond (FB) heeft op basis van de MER rapportage en de beantwoording van de verhelderende 

vragen door het Projectteam (per 29 mei) een voorkeursvariant gekozen. 

De 6 campusroutes (CP) en de Alternatieve Bestaande Route (ABR) in de MER gaan specifiek over de 

autobereikbaarheid van Wageningen. Alle routes hebben invloed op de fietsoversteekbaarheid van de 

Nijenoord Allee en/of Mansholtlaan en daar wordt in de MER maar beperkt aandacht aan besteed. De 

fietsbereikbaarheid van de Campus, van Wageningen ten zuiden van de Nijenoord Allee en ten oosten 

van de Mansholtlaan is voor de FB van een zeker zo groot belang. Dit betekent dat bij de afweging voor 

de alternatieven vooral is gekeken welke voor- en nadelen dit voor de fietser oplevert. Daarnaast is 

gekeken of er voor de voetganger een betere of slechtere situatie ontstaat en welke verbeteringen 

mogelijk zijn. In de gehele MER wordt over de voetganger niet veel gezegd. 

De Fietsersbond Wageningen kiest voor het  Alternatief Bestaande Route (ABR) en wel om de volgende 

redenen en inclusief de hier voorgestelde aanpassingen voor het oversteken bij de diverse kruispunten: 

- Verkeerstechnisch, voor het autoverkeer, is de Campusroute iets beter dan het ABR 

(robuustheid, veerkracht, doorstroming). Dit verschil verdwijnt echter als gekozen wordt voor 

een wat gematigder groei van het autoverkeer tot 2030 (niet het gehanteerde hoge 

groeiscenario, maar kiezen voor het lage groeiscenario (normaal voor niet-snelwegen), want de 

groei is er de laatste jaren al uit), en als een normale reistijdfactor van 2,0 (richtlijn van de 

overheid voor overige wegen) in plaats van 1,5 (snelwegen) wordt aangehouden. 

- Milieukundig zijn de CRs veel slechter dan het ABR (Natura2000, stiltegebied, Binnenveld, 

landschap). 

- Bij alle CR varianten ontstaat een vreemde kruising met VRI bij de 

Bornsesteeg/Kielekampsteeg/Plassteeg, dit is voor fietsers totaal onaantrekkelijk. 

- Geluid is arbitrair. Bij CRs moeten ook geluidwerende maatregelen worden genomen (langs 

Dijkgraaf), dat is voor het ABR ook een noodzakelijke basisvoorwaarde (langs Roghorst en 

Tarthorst). 

- Groei fietsverkeer (autonoom, studenten) wordt verwacht vanuit het Zuidwesten van 

Wageningen (extra woningbouw). Dat kan deels afgewikkeld worden via oversteken bij 

Kortenoord (extra 4m breed tweerichtingspad aan noordzijde Nijenoord Allee noodzakelijk), en 

bij Rooseveltweg. De MER gaat er in Bijlage 8 echter ten onrechte vanuit dat er geen groei is bij 

Churchillweg. De aantrekkingskracht van met name de supermarkt in de Tarthorst zal ervoor 

zorgen dat veel fietsers, ook nieuwe, de route via de Bornsesteeg naar de Tarthorst blijven 

gebruiken. 

- Terecht wordt geconstateerd dat de huidige kruising Churchillweg/Bornsesteeg al vol is (fietsers 

moeten 2 cycli voor rood wachten in de spits). Gezien de hierboven vermelde groei op dit 

kruispunt, moeten er extra maatregelen worden genomen. Een ongelijkvloerse kruising ligt voor 

de hand. Voor de FB heeft een Luikse rotonde (duurder, maar ook een betere afwikkeling voor 

autoverkeer) prioriteit, gevolgd door een fietstunnel of een brug over een verdiepte Nijenoord 

Allee. Belangrijk is  dat een fietsbrug als  fietsstraat wordt uitgevoerd, vanuit de Tarthorst 

doorgetrokken tot op de Bornsesteeg ter hoogte van de afslag naar het zwembad. Dan ontstaat 

er een duidelijke route voor fietsers. Tegelijkertijd moet over dezelfde lengte een goed voetpad 

worden aangelegd. Zo mogelijk zal de fietsstraat Churchillweg vanaf Hoevestein naar de 

Bornsesteeg moeten worden aangelegd (in aansluiting op de al geplande fietsstraat van de 

Snelle FietsRoute (Wageningen – Ede). 

- Kruising Rooseveltweg/Mondriaanlaan moet gemakkelijker oversteekbaar worden. Daartoe moet 

of de VRI aangepast worden (o.a. fietsdetectielussen ipv drukknoppen, meer groentijd) of een 

rotonde worden aangelegd. Verkeersintensiteiten zijn hier lager dan bij de kruisingen met 

rotonde op de Marijkeweg/Kortenoord Allee en Bart van Elstplantsoen/Kierkamperweg in 

Bennekom. Fietsers naar de Campus moeten deze route gaan kiezen boven de Tarthorst. 



- Om oost-west fietsverkeer over de Nijenoord Allee te verbeteren dient tussen Kortenoord Allee 

en Hoevestein een 4m breed tweerichtingspad te worden aangelegd. Dit kan deels aan de 

noordzijde en deels aan de zuidzijde, afhankelijk van waar een veilige en comfortabele oversteek 

van de Nijenoord Allee wordt gerealiseerd. Wel is van belang dat er aan beide zijden voetpaden 

komen. 

- Mansholtlaan:  

o 4m breed tweerichtingspad aan Oostzijde is vereist, westzijde kan dan vervallen. Wel 

moet een voetpad worden aangelegd om de verschillende kruisingen over te steken 

(bushaltes, woningen Droevendaal) 

o Kruising het Gesprek: goede oversteek en aansluiting op SFR noodzakelijk, in 

samenhang met ontwikkeling Born Oost. 

o Kruising Droevendaal, en/of eventueel nieuwe kruising Born Oost ter hoogte van VRI:  

“Luikse Rotonde” (met onderdoorgang voor doorgaand verkeer) geeft voordelen voor 

fietsoversteekbaarheid, doorstroming autoverkeer dat vanaf de campus links afslaat. 

Indien dit niet mogelijk is een VRI, zonder drukknoppen voor fietsers maar met 

detectielussen, en 4m breed tweerichtingspad aan zuidzijde kruising en 

voetgangersoversteek.  

o Kruising Kierkamperweg/Kielekampsteeg: aanleg fietspad aan zuidzijde Kierkamperweg 

is nu voorzien. Betere afstelling en detectielussen voor fietsers is wel minimale 

noodzaak. 

De FB is van mening dat een deel van de gereserveerde gelden gebruikt moeten worden voor de aanleg 

van fietsvoorzieningen voor een betere oversteek van Nijenoord Allee en Mansholtlaan. Dit komt zowel 

autodoorstroming als de fietsbereikbaarheid binnen Wageningen ten goede. 

 

 


