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Enquête 3 weken open, 

28 knelpunten aangedragen, 

minimaal 750 keer bezocht, 

654 geldige stemmen uitgebracht, 

ongeveer 350 - 400 deelnemers, 

ruim 200 ideeën & opmerkingen 

 

D66 wil ruim baan geven aan de 
fiets in Wageningen.  
 
We willen bestaande knelpunten zo 
snel mogelijk oplossen, zodat 
fietsen in Wageningen veiliger, 
beter en sneller wordt.  
 
We willen hiervoor 2 miljoen euro 
uit het budget voor bereikbaarheid 
halen. 

Waarom deze enquête? 
 
 



Alle resultaten op een rij – top 15 

q  De Nijenoord-oversteek bij de Bornsesteeg heeft veruit de meeste stemmen, ook na het corrigeren 
voor veel dubbelstemmen. Ook zijn hier de meeste opmerkingen en ideeën ingebracht. 

q  Vrijwel de gehele top 6 aan knelpunten ligt op of nabij de Nijenoord Allee waar fietsers de oversteek 
maken naar de Campus en terug. De volgende groep ligt vooral in de wijken daar juist onder. 

q  Het aantal stemmen per knelpunt loopt snel af, alswel het aantal bekijkers van een knelpunt wat 
besluit een stem uit te brengen. 

q  De ingebrachte ideeën varieerden van fietstunnels - over het algemeen kostbaar en planologisch 
ingewikkeld, tot makkelijke oplossingen als betere verlichting, markeringen op de weg of drempels. 

 



Alle resultaten op een rij – de rest 

q  De meeste stemmen zijn in de eerste week binnengekomen. Veel later aangedragen knelpunten 
hebben daarom minder aandacht gekregen.  

q  Het aandeel kijkers wat gestemd heeft, wordt evenwel ook steeds lager. Deze onderwerpen werden dus 
minder erkend als knelpunt. 

q  Deze groep knelpunten ligt voornamelijk langs de lijn Diedenweg – Mansholtlaan en NoordWest – 
Kortenoord Allee. 

q  Een aantal knelpunten die minder stemmen trokken dan verwacht: Fietsbrug Pomona, oversteek W. 
Dreeslaan – Kielekampsteeg en de oversteek Dolderweg – Diedenweg: mogelijk omdat toch weinig 
fietsers deze gebruiken. 

q  Gedetaileerde informatie is per knelpunt te vinden op https://wageningen.d66.nl/fietsenquete/ . 
 

 



Belangrijkste knelpunten op kaart 

q  Een kaartje met de belangrijkste knelpunten als ‘hot spots’ op schaalgrootte aangeduid. 
q  Het bevestigt nogmaals de 2 belangrijkste (knellende) fietsstromen in Wageningen: 

 - De Tarthorst – Bornsesteeg lijn 
 - De Churchillweg – Hollandseweg – Hoevestein lijn 

q  Een rode draad die terugkomt in de commentaren is het gelijktijdig kruisen van studenten, 
schoolgaande kinderen en forensenverkeer in de ochtendspits. 



Genoemd korte termijnoplossingen:  
q  Langer groen voor fietsers (7) vs juist niet doen (3) 
q  Kruisende fietsers aanpakken (5) bijvoorbeeld met opstelstroken (2) 
q  Collegetijden aanpassen (2) 
Meest genoemde lange termijnoplossingen: 
q  Fietstunnel Bornsesteeg (35) 
q  Fietsbrug Bornsesteeg (15) 
q  Via Dijkgraaf fietstunnel leiden (4)  
q  Campusroute (1) 
Dit fietsknelpunt raakt de kern van het Beter Bereikbaar Wageningen plan. De Nijenoord 
Allee deed voorheen dienst als een soort noordelijke rondweg met enkel een aantal 
verspreide studenten ‘ster’flats aan de noordzijde. Nieuwbouw, de campus en het 
toegenomen kruisende studenten- en forenzenverkeer hebben de verbindingsfunctie van 
deze weg ‘ingehaald’. Van de genoemde simpele oplossingen is het aanpassen van de 
collegetijden iets wat als beste ‘quick win’ kan worden gezien. Het geconcentreerde 
fietsverkeer wordt dan uitgesmeerd over de tijd. Tunnels en bruggen zijn populair, maar 
onderzoek heeft herhaaldelijk uitgewezen dat deze zeer duur zijn, planologisch ingewikkeld 
(vrijwel geen ruimte voor hellingen) of zelfs niet uitvoerbaar (Dijkgraafkruising), en zullen in 
alle gevallen tijdens aanleg voor grote overlast zorgen. De beste kansen liggen dan toch in 
het terugdringen van het autoverkeer over de Nijenoord Allee, studentverkeer spreiden in 
tijd en routes en hiermee de campus meer verbinden met de rest van de stad. 

Bornesteeg – Nijenoord Allee 



Kennedyweg - Tarthorst 
Meest genoemde commentaar of ideeën: 
q  De laad- en losplek bij de Jumbo afzetten voor fietsverkeer. 
q  Campus fietsverkeer buiten de wijk houden, bijvoorbeeld door: 
q  Fietstunnel bij de Dijkgraaf. 
q  O.a. Vanwege parkeerchaos herinrichten weg om winkelcentrum 
Genoemde oplossingen voor oversteek Kennedyweg: 
q  Voorsorteerstrook oversteek 
q  Minirotonde 
q  Fietsers al bij de Rooseveltweg rotonde laten oversteken 
Studenten zullen al snel de kortste route van A naar B vinden, en de Tarthorst is daar een 
goed voorbeeld van op weg naar de campus. De gemeenteraad heeft plannen 
goedgekeurd om een fietsstraat vanaf de Kennedyweg langs het winkelcentrum in de 
Tarthorst aan te leggen om het fietsverkeer meer ruimte te bieden. Het is voor nu het beste 
om het effect daarvan eerst te bekijken, eventueel met kleine aanpassingen voor de 
Kennedyweg om veilig fietsverkeer zo veel mogelijk te faciliteren.  
Dat zal ongetwijfeld de genoemde parkeerproblemen niet oplossen. De combinatie 
winkelcentrum, fietsroute en school is ieder geval geen gelukkige, en veel commentaar 
komt neer op de wens om de wijk niet langer een alternatieve fietscampusroute te laten zijn.  
De tunnel bij Dijkgraaf is echter niet mogelijk, en fietsen langs de Kortenoord – Nijenoord 
route wordt relatief weinig gebruikt want ‘omrijden’. Een kostbare optie is om het gehele 
plein en winkelcentrum te herzien met een nieuwe verkeersfunctie. 



Hollandseweg - Hoevestein 
Meest genoemd commentaar of idee: 
q  Een apart tweerichtingen fietspad vanaf de Churchillweg, voorkomt 
q  ook vroegtijdig overstekende en spookrijdende fietsers. 
q  Al dan niet in combinatie met aansluiting snelfietsroute Bennekom, en 
q  een breder fietspad tussen Hollandseweg en Nijenoord Allee. 
Ook gezien: 
q  Rotonde. 
q  Hollandseweg fietsstraat – auto’s weren. 
Enigszins verrassend dat dit knelpunt op nr 3 eindigt, en daarmee eigenlijk direct nog 
verrassender dat hier tot op heden nog geen verkeersmaatregelen genomen zijn. Het punt 
raakt ook wat onbedoeld het plan om een snelfietsroute vanuit Ede – Bennekom over de 
Grintweg aan te leggen. Vanuit de Grintweg zou de route Hollandseweg – Churchillweg zich 
kunnen lenen als vervolg van deze snelfietsstraat naar het centrum van Wageningen. Ook 
bij andere knelpunten wordt het afwaarderen van de Churchillweg als doorgaande route 
ingebracht – een ‘30 km/u voorstel’ al dan niet samen met betere fietsoversteken of betere 
fietsbanen. 
Concreet gezien lijkt een (geforceerd) tweerichtingen fietspad aan de linkerkant van de 
Hollandseweg vanaf de Churchillweg het grootste probleem te kunnen oplossen, namelijk 
overstekende fietsers naar de Campus en spookrijdende fietsers naar de Pantarijn. 



Mondriaanlaan - Busbaan 
Behalve concrete ideeën voor een rotonde, verkeerslichten of openstellen busbaan voor 
auto’s, waren er vooral veel bezorgde reacties over het vele elkaar kruisende verkeer op dit 
punt. Verder aangevuld met bezorgheid dat de aansluiting van de campusroute hier voor 
nog meer verkeerschaos zal zorgen. Over de verbeteringen zelf waren de meningen 
verdeeld, zoals stoplichten plaatsen vs absoluut niet doen. 
 
De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om een campusroute te onderzoeken die onder 
andere ten oosten van de Dijkgraafflat moet aansluiten op de Nijenoord Allee. De 
belangrijkste argumenten hiervoor waren bewoneroverlast minimaliseren, het Dassenbos 
en het stiltegebied aan de noordkant van de campus ontzien. Een niet onbelangrijke factor 
is ook de flessehals-verkeersituatie bij een aansluiting op de Mondriaanlaan; zelfs zonder 
het Dassenbos te ontzien is hier weinig ruimte voor een uitvalsweg tussen de wijk, de 
dijkgraafflat en de door de provincie aangelegde busbaan. Veel reacties bevestigen dit door 
aan te geven dat het nu niet een heel groot probleem is, maar dat er zorgen zijn voor het 
veilig en makkelijk de wijk uit kunnen fietsen als hier een nieuwe weg komt. 
  
Concrete maatregelen die relatief eenvoudig zijn: 

 - Verbeter de fietsoversteek en aansluiting op fietspad campus 
 - Verbreed het fietspad naar de campus 
 - Snelheid van auto’s en vooral de bus beperken 

 
 



Balletje opgooien over Nijenoord Allee 

Wat als we een deel van Nijenoord Allee afsluiten voor autoverkeer of 
eenrichtingsverkeer maken? 
q  Hiervoor is de aanleg van de campsroute een voorvereiste. Bijvoorbeeld: 
q  Campusweg tweebaans eenrichtingsverkeer de stad in en,  
q  Mansholtlaan tweebaans eenrichtingsverkeer de stad uit en dan bijvoorbeeld, 
q  Nijenoord tussen beide wegen tweebaans enkel oostwaards. 
q  Of andersom. (scenario ‘campus carrousel’) 
q  Of de campusroute en de Mansholtlaan 2 richtingen houden, maar de Nijenoord Allee 

ertussen autowerend maken of zelfs afsluiten? 
q  De grote vraag is of de verkeersmodellen die de basis vormen van het besluit tot een 

campusroute dit toestaan voor een goede doorstroming. 
 
Wat brengt het? 
q  Simpele doorstroming s’ochtends en s’avonds. 
q  Meer ruimte en tijd voor overstekende fietsers Nijenoord Allee. 
q  In 1 scenario: Sluipverkeer via de Diedenweg afknijpen &  
q  veiligere fietskruisingen Hollandseweg / Diedenweg. 
q  Eenvoudigere aansluiting(en) op de campusweg 
q  Goede ontsluiting houden voor haven en Agro Business Park. 



Mogelijke bestemmingen 2 mln budget (1/2) 

De grootste knelpunten nalopend op infrastructurele oplossingen: 
Bornsesteeg – Nijenoord Allee: 
Indien de campusroute wordt aangelegd, kan een vorm van afwaardering van de Nijenoord 
Allee een goedkope en fietsvriendelijke oplossing bieden. Opties variëren van uitbreiding 
fietsopstelstroken, verbreding van de oversteken en meer groen licht voor overstekende 
fietsen voor het scenario ‘auto’s weren’, tot bijvoorbeeld het kruispunt veranderen in een 
exclusief fietskruispunt in het scenario ‘deels afsluiten’.  
 
Kennedyweg - Tarthorst: 
De gemeenteraad heeft al budget vrijgemaakt voor een oplossing in de Tarthorst. Daarom 
even geen nieuwe plannen totdat deze oplossing is gerealiseerd. 
 
Mondriaanlaan: 
Alhoewel er een aantal eenvoudige verbeteringen mogelijk zijn voor de huidige 
verkeerssituatie, is het onverstandig om hier tijd en geld in te steken voordat duidelijk is 
waar het tracé van de campusroute gaat lopen. 
 
Hollandseweg – Hoevestein: 
De Hollandseweg is een goede kandidaat voor de snelfietsverbinding met Ede. Dit project is 
nog onvoldoende van geld voorzien, dus hier kan een mooie besteding gevonden worden. 



Mogelijke bestemmingen 2 mln budget (2/2) 

Een aantal andere voorbeelden voor relatief eenvoudig en goedkope oplossingen: 
 
Marijkeweg – Kortenoord Allee rotonde: 
q  Ongelijkvloerse kruising voor auto’s en fietsen, of autodrempels 
q  Betere straatverlichting & tijdig beplanting snoeien. 
 
Plantsoen – stationstraat: 
q  Doe iets aan rommelige bestrating; duidelijke fietsstroken. 
q  Weg vanaf Plantsoen doorlopend maken met (fiets)voorrang. 
q  Drempels en zebrapaden. 
 
Van Uvenweg – Churchillweg – Dolderstraat &  
Churchillweg – Geertjesweg: 
q  Kleine rotonde of verkeersplateau. 
 
Hollandseweg – Nobelweg: 
q  Fietsvoorsorteerstrook (evt. in combinatie autoluwe Hollandseweg) 


