
Uitkomsten BWW enquête fietsersbond Wageningen 

Ca 230 leden zijn benaderd: response van meer dan 25% 

Antwoorden op de vragen  

 

 
 

Aantal 

Belangrijkste opmerkingen vraag 1: 
 

betaald parkeren op Campus 
 

compact houden stad 
 

rondje Campus om Tart/Roghorst te ontlasten 
 

campusroute is begin van doortrekken A30/A15 
 

geen (cultuur)landschap offeren voor campusroute 6 

Aantasting Dassenbos voorkomen 
 

bescherm NW bij Campusroute 
 

lagere maxsnelheid voor auto 
 

ABR niet aantrekkelijk voor fietsers 
 

ABR geeft meer fijnstof in woningen 2 

uitbreiding woningbouw in West, daarom 
Campusroute 

 

minder auto's door Corona, dus geen dure ingrepen 
nu 

 

VRI verbeteren 
 

maak fietsen (nog) aantrekkelijker 
 

  



Belangrijkste opmerkingen vraag  2: 
 

ongelijkvloerse kruising sneller en veiliger fietsers 
 

vrees voor ongelukken (Eemplein Amersfoort) 
 

betere afstelling VRI voor fietsers 
 

tunnel en sociale veiligheid 2 

betere geluidsisolatie bij Tart/Roghorst 
 

hier rotonde verergert fietsverkeer door tarthorst 
moet niet 

2 

rotonde niet nodig bij Campusroute 
 

is er wel ruimte genoeg voor een Lkse rotonde? 
 

alleen fietsbrug 
 

  

Belangrijkste opmerkingen vraag  3: 
 

drukknop voor auto's 
 

vastlopen autoverkeer in ochtendspits 2 

als je echt studs naar campus via deze route dan 
ongelijkvloerse kruising 

 

rotonde heeft onvoldoende capaciteit 
 

betere afstelling VRI 
 

  

Belangrijkste opmerkingen vraag  4: 
 

zorg dat voetganger geen overlast geeft op fietspad 4 

opkomen voor voetganger mag niet ten koste gaan 
van werk voor fietser 

3 

  

Belangrijkste opmerkingen vraag  5: 
 

geen aanvullende zaken 
 

  

Belangrijkste opmerkingen vraag  6: 
 

op Manshln doe je het voor de auto, op chchwg doe 
je het voor de fietser 

 

minder geluidsoverlast door verdiepte ligging 
 

maak eigen fietsroute met brug, los van kruising 
 

laat landschapsarchitecten creatief nadenken 
 

  

Belangrijkste opmerkingen vraag  7: 
 

OV Arnhem - Campus 
 

N225 betere afstelling voor fietsers 
 

minder autoverkeer bij scholen 
 

geluidswal langs Roghorst 
 

lobby voor meer OV en minder asfalt 
 

overal 50 km/u of minder 
 

betaald parkeren campus 
 

kijk eens in buitenland naar goede fietsbruggen 
 

fietsvriendelijkheid uitstralen 
 



kruising Geertjesweg en Dolderstr met Chchweg: drama 

oversteek R.Bosweg bij Bevrijdingsstr en Stationswg 
 

tegen spookrijden 
 

gerichter mobiliteitsbeleid tgv fiets bij WUR 
 

kruising Bornsesteeg/ Akkermaalsbos niet goed 
 

 


