
Verzameling ingekomen reacties bewonersavond mei 2019 Bennekom Oost 
 
 

• Voorkeur maatregelen die ingrijpen op rijroutes (andere ontsluiting Baron van Wassenaerpark, 
eenrichtingsverkeer, afsluitingen enz) ipv snelheidsremmende maatregelen 
Het voorgestelde maatregelenpakket richt zich op het versterken van de inrichting van de wijk als 30 
km/u-zone. De maatregelen hebben als doel de snelheid te verlagen en de wijk minder aantrekkelijk te 
maken voor doorgaand verkeer. Na 6 maanden worden de snelheden en intensiteiten opnieuw 
gemeten. Er is een streefwaarde van maximaal 2000 motorvoertuigen/dag voor het zuidelijk deel van 
de Selterskampweg afgesproken. Het verminderen van de hoeveelheid verkeer op de Selterskampweg 
heeft ook gevolgen voor verkeer op de Vossenweg en Prins Bernhardlaan.  
 
Als blijkt dat de maatregelen te weinig effect hebben, vindt er een gesprek over mogelijke 
vervolgmaatregelen plaats. Aangezien deze maatregelen gevolgen hebben voor het verkeer in heel 
Bennekom (Oost) moet daarvoor een bredere afweging plaatsvinden. Dit kan plaatsvinden binnen het 
integrale verkeersplan Bennekom dat de Dorpsraad vanaf 2021 gaat opstellen. Het proces hiervoor 
wordt nog nader uitgewerkt. Op dit moment zijn dit soort maatregelen niet aan de orde en richt het 
project zich tot de uitvoering van het voorgestelde maatregelenpakket.  
 

• Duidelijk maken verkeer van rechts Vossenweg 
 Er is een kruispuntplateau bij de eerste kruising met de Weerkruislaan ontworpen. Dit verlaagt niet 

alleen de snelheid maar maakt het voor verkeer dat de 30 km/u-zone inrijdt ook direct duidelijk dat 
verkeer van rechts voorrang heeft. Mogelijk kan er ook nog een plateau halverwege de Vossenweg, ter 
hoogte van de Meidoornlaan, worden gerealiseerd. 

 

• Afwatering begin Vossenweg 
Het ontworpen kruispuntplateau op de kruising Vossenweg - Weerkruislaan is getoetst op afwatering. 
Er worden geen problemen verwacht.   

 

• Verduidelijking maximumsnelheid 30 km/u 
 Op dit moment zijn de ingangen bij de Vossenweg en Prins Bernhardlaan/Strooijweg nog breed en 

uitnodigend voor doorgaand verkeer. Met de realisatie van de doorfietsroute Ede-Wageningen worden 
deze kruispunten opnieuw ingericht. Hierbij zullen we de ingangen van de 30 km/u-zone duidelijk 
anders inrichten dan de doorgaande route via de Edeseweg/Commandeursweg. Op dit moment kan nog 
geen exacte planning van de herinrichting van deze kruispunten worden gegeven. Vooruitlopend op 
deze aanpassingen wordt er bij alle drie de ingangen naar de 30 km/u-zone een duidelijke ‘30’ op de 
weg aangebracht. Ook wordt er, afwijkend van standaardbeleid, binnen de 30 km/u-zone nog eens 
extra ‘30’-markering aangebracht.  

 

• Geluidsoverlast van drempels 
Op basis van ingekomen reacties is er een afwisseling gemaakt tussen parkeerstroken en drempels. 
Drempels zijn effectieve snelheidsremmers en werken in tegenstelling tot parkeerstroken onafhankelijk 
van de hoeveelheid tegenliggers en zijn dus met enige regelmaat nodig. Bij de locatie van de drempels 
hebben we waar mogelijk gekeken naar de afstand tot woningen en de intensiteiten van het verkeer.    

 

• Overige inrichtingswensen zoals extra plateaus, verhoogde parkeerstroken/voetpaden en asfalt 
vervangen door klinkers 

 Het ontworpen maatregelenpakket is gebaseerd op het budget dat de gemeenteraad voor dit project 
beschikbaar heeft gesteld en richt zich tot het verbeteren van de inrichting als 30 km/u-zone.  

 Het aanpassen van de gehele weginrichting is nu niet mogelijk.   
 

• Handhaven tegen parkeren op voetpad Prins Bernhardlaan 
 Parkeren op het voetpad is niet toegestaan en hindert voetgangers. Zeker mensen met kinderwagens 

en rollators/rolstoelen hebben hier overlast van. Als er juist meer op de weg wordt geparkeerd zorgt dit 
er ook voor dat er minder hard gereden wordt en de route minder aantrekkelijk is voor doorgaand 



verkeer. In het maatregelenpakket worden enkele parkeerstroken duidelijker aangegeven om parkeren 
op de weg logischer te maken. Daarnaast kan er op parkeren op de voetpaden worden gehandhaafd.  

 

• Instellen vrachtwagen-/tractorverbod 
Uit de verkeerstellingen blijkt dat het merendeel van het vrachtverkeer een herkomst of bestemming 
heeft in Bennekom Oost. Er is geen aanleiding om een vrachtwagenverbod in te stellen om doorgaand 
vrachtverkeer te weren.  
 

• Geen extra maatregelen gewenst 
 De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om maatregelen te treffen om snelheid en doorgaand 

verkeer te verlagen. Daarbij geven de resultaten van de gehouden metingen aan dat er aanleiding is om 
extra maatregelen te treffen. Het voorgestelde maatregelenpakket zorgt ervoor dat de inrichting van de 
Vossenweg en Prins Bernhardlaan wordt versterkt. De maatregelen op de Selterskampweg richten zich 
concreet op de locaties waar de snelheden volgens metingen nog te hoog zijn.   
 

• Andere inrichting Selterskampweg met middenstrook/fietsstraat 
Een andere inrichting van de Selterskampweg is niet aan de orde. De straat is recentelijk heringericht en 
keuzes worden nu niet heroverwogen. In het maatregelenpakket zijn drempels gepland op locaties waar 
de snelheid volgens metingen nog te hoog is. Dit is in de regel een effectieve maatregel tegen te hoge 
snelheden.  
 
 


