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Geesteren (Gld), 30 november 2018  

Provincie graag meer aandacht voor gezondheid, 

veiligheid en duurzaamheid in uw plannen voor onze weg 

Op 15 november organiseerde de provincie Gelderland een inloop avond voor hun plan voor 

onze weg. De dag daarvoor hadden wij als burgerinitiatief een ambtelijk overleg met de 

provincie. Op basis van dat overleg hebben wij op 15 december onze zienswijze in een brief 

aan de buurt verwoord en met de bezoekers van de avond gedeeld. Tijdens de inloopavond 

en ook daarna kwamen reacties van buurtbewoners binnen, die verwerkt zijn  in deze reactie 

op de plannen van de provincie met de N825.  De drie  hoofdboodschappen zijn:   

Provincie neem de vragen en suggesties van de omwonenden echt serieus. 

Benader de N825 en de N346 (rondweg Lochem) meer in samenhang vanuit een visie op de 

Schakel Achterhoek – A1. 

Trek meer samen op met ons, het burgerinitiatief ‘de slimste weg’ en maak het in het 

bestuurlijk overleg afgesproken Pluspakket concreet.   

De provincie maakt een onderscheid tussen de trajectaanpak zoals dat nu loopt en een 

zogenaamd ‘Plus pakket’. Dat pakket bestaat uit aanvullende maatregelen, die ook los van 

de trajectaanpak in 2020, eerder of later kunnen worden gerealiseerd in het kader van het 

Proeflab voor Leefbaar Verkeer. Voor het Plus pakket zijn 31 mei afspraken gemaakt. We zijn 

nu vijf maanden verder. Tijd, dat het provinciaal bestuur concrete voorstellen gaat doen!  

Omwonenden voelden zich tijdens de inloopavond te vaak afgescheept met antwoorden als 

‘past niet in de opdracht dan wel het beschikbare budget’.  

Uit een peiling onder buurtbewoners komen een vijftal onderwerpen naar voren, die voor 

ons als omwonenden essentieel zijn voor de toekomst van onze buurt. Aan die  punten 

willen wij als burgerinitiatief samen met de provincie – al dan niet gekoppeld aan de 

trajectaanpak in 2020- verder vorm geven onder het motto: ‘meer verkeer o.k. , maar dan 

ook meer gezondheid, veiligheid en duurzaamheid’!   

1. Neem maatregelen waardoor geluidhinder wordt terug 

gedrongen en de luchtkwaliteit wordt verbeterd.  

2. Voorkom, dat de N825 een levensgevaarlijke racebaan blijft. 

3. Neem toekomstbestendige maatregelen voor de gevaarlijkste 

kruispunten. 

4. Maak werk van de groenstructuur langs het hele traject. 

5. Wees ambitieus als het om duurzaamheid gaat. 
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Hieronder worden deze vijf punten nader toegelicht en uitgewerkt. 

1. Neem maatregelen waardoor geluidhinder wordt terug 

gedrongen en de luchtkwaliteit wordt verbeterd. 
 

Dit punt staat nummer 1 in de peiling onder omwonenden. Door Saxion studenten is 

in onze opdracht gekeken wat er innovatief langs onze weg mogelijk is tegen geluid 

en fijnstof. Op basis van hun adviezen hebben we de provincie gevraagd om bij de 

aanpak in 2020 over te gaan naar dubbellaags ZOAB en geluidtegels en beplanting in 

de bermen. Tevens hebben we voorgesteld om in het Proeflab de effecten van de 

zogenaamde ‘Geluidsrail’ te testen. Al deze voorstellen worden door de provincie tot 

nu toe afgewezen, omdat in de visie van de provincie “luchtkwaliteit en geluid geen 

knelpunt vormen”. Wij snappen dit standpunt, redenerend vanuit de vigerende 

wettelijke normen en de angst voor precedentwerking. Ook bij de rondweg Lochem 

wordt die redenering gevolgd. Met ons motto ‘meer verkeer o.k. , maar dan ook meer 

gezondheid’ stellen we een principieel andere benadering voor. Daarbij vertrekken 

we vanuit het ‘stand still principe’ uit de milieu wetgeving en richten we ons op het 

behalen van gezondheidswinst waar maar mogelijk. Dit is een breuk met de praktijk, 

waarbij milieu normen als milieu gebruiksruimte wordt gezien, die maximaal 

opgevuld mag worden.  

In de toelichting op het concept inrichtingsplan voor de rondweg Lochem staat, dat 

er op de N825 sprake zal zijn van een substantiële toename van het verkeer ten 

gevolge van de aanleg van de rondweg Lochem. Van 8.660 motorvoertuigen per 

etmaal in 2016, naar 11.040 (autonome groei) resp. 12.200 (extra vanwege de 

rondweg) motorvoertuigen per etmaal in 2030. In onze zienswijze op dat plan 

constateren wij, dat in het concept plan geen aandacht wordt besteed aan de 

gevolgen van de rondweg voor het verkeer en de leefklimaat op en rond de N825 en 

verzoeken dat alsnog te doe. De provincie verwijst in haar reactie op onze zienswijze 

naar het lopend overleg rond de N825.  Helaas is het afgelopen jaar gebleken en 

bleek ook tijdens de inloopavond op 15 november, dat de provincie bij de aanpak van 

de N825 geen rekening houdt met genoemde cijfers. Ook niet met het gegeven, dat 

de N825 nu al het hoogste percentage vrachtverkeer van alle N wegen in Gelderland 

kent. Tijdens de inloopavond hebben we wel gehoord, dat in de voorlopige plannen 

voor een deel van onze weg (km 3.9 t/m 5.5) inmiddels wel stil asfalt is voorzien. 

 

Op 31 mei werd nader bestuurlijk overleg over geluid en luchtkwaliteit afgesproken 
in aanwezigheid van de daarvoor verantwoordelijke gedeputeerde. Dat overleg is er 
nog niet geweest. Wij dringen aan op bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk 
gedeputeerde voor geluid en luchtkwaliteit om de mogelijkheden van stil asfalt op het 
hele traject, geluidstegels, erf voorzieningen en maatregelen tegen fijnstof nader te 
verkennen.  
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2. Voorkom, dat de N825 een levensgevaarlijke racebaan blijft. 

In de nu voorliggende plannen gaat de provincie veel geld uittrekken voor een betere 

doorstroming van het (vracht) verkeer. Een betere doorstroming op een  weg waar 

nu al gemiddeld  92 km per uur wordt gereden… . Positief is, dat in de voorlopige 

plannen uit gegaan wordt van voorrang voor doorgaand fietsverkeer en een 

verruiming van de bocht nabij De Melktap. Ook waarderen wij, dat door middel van 

landbouw passeerhavens een inhaalverbod kan worden ingesteld. Toch blijft voor de 

omwonenden de vraag onbeantwoord, waarom een B weg voor langzaam en 

bestemming verkeer niet in de opdracht zou passen. Een B-weg draagt toch bij aan 

de veiligheid van kruisingen en inritten? Is die optie wel serieus overwogen? Waarom 

wordt bij de rondweg Lochem wel een parallelwegenstructuur aangelegd en in dit 

deel van de ‘Schakel Achterhoek – A1’niet? Op 31 mei werd tijdens het bestuurlijk 

overleg nader ambtelijk overleg afgesproken over een inhaalverbod, het beperken van het 

aantal op en af ritten (partiële B weg), natuurlijk sturen en trajectcontrole. Dit overleg wordt 

op korte termijn voort gezet. Belangrijk voor ons is dus dat de provincie aan omwonenden 

laat zien, dat een B weg serieus is afgewogen. Bij de overheden dringen wij er op aan met 

politie en justitie afspraken te maken over vormen van controle (belonen en beboeten) 

gekoppeld aan de uitvoering van de trajectaanpak in 2020.  

3. Neem toekomstbestendige maatregelen voor de gevaarlijkste 

kruispunten. 

 
In de nu voorliggende plannen gaat de provincie uit van een midden geleider bij de 

kruising Broekstraat. Er zijn geen maatregelen voorzien voor de kruispunten 

Wolverveldseweg en Wengersteeg. Na 15 november blijft voor de omwonenden de 

vraag onbeantwoord, waarom een fietstunnel of fietsbrug bij de Broekstraat niet tot 

de mogelijkheden behoort. Is die optie wel serieus overwogen? En ook de vraag 

waarom de provincie de fiets kruising Wolverveldseweg en de afslag Wengersteeg – 

anders dan de omwonenden- niet als knelpunt ziet blijft onbeantwoord. 

Over de kruising Broekstraat is op 23 mei een pakket aan maatregelen afgesproken, 
waaronder slimme signalering aan fietsers en automobilisten. In de plannen die nu 
voor de N825 zijn gepresenteerd komen die afspraken niet terug. Bij de plannen voor 
de rondweg Lochem komen op (tenminste) 3 risico plekken ‘slimme’ 
verkeersregelinstallaties. Het ligt erg voor de hand om daar in het onderdeel N825 
van de ‘Schakel Achterhoek – A1’bij aan te sluiten.   
Belangrijk voor ons is dus dat de provincie aan omwonenden laat zien, dat een 
fietstunnel of brug bij de Broekstraat serieus is afgewogen. Als de conclusie blijft, dat 
een middengeleider hier de beste oplossing is, dan hechten wij er aan, dat de 
provincie zich aan het totale pakket en dus ook aan de slimme signalering voor de 
kruising Broekstraat committeert.  Ook voor de kruisingen Wolverveldseweg en 
Wengersteeg stellen wij slimme signalering voor.  
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4. Maak werk van de groenstructuur langs het hele traject. 
Positief in de nu voorliggende plannen is de aandacht voor nieuwe aanplant langs de 

eerste 2 km (vanaf Lochem). Ook zijn wij positief over het behoud van de eikenlaan 

vanuit Lochem naar landgoed Nettelhorst. Na 15 november blijft voor de 

omwonenden de vraag onbeantwoord, waarom in het traject tussen km 0.7 en 2.0 

tachtig volwassen eiken moeten worden gekapt. Volgens de provincie is de huidige 

breedte van de weg aldaar onvoldoende voor een veilige doorstroming van het 

verkeer. Zijn alternatieven, zoals aangereikt door de CROW in hun ‘wikken en wegen 

aanpak’ (Zie: https://www.crow.nl/wikken-en-wegen )wel serieus overwogen? 

In het bestuurlijk overleg van 31 mei werd overleg met ons over beplanting 
afgesproken. Dat overleg zal nu op korte termijn plaats vinden. Wij dringen er op aan 
een groenplan voor het hele traject te maken en daarbij de functie van groen voor 
veiligheid (natuurlijk sturen) en (de beleving van) fijnstof en geluid mee te nemen. 

 

5. Wees ambitieus als het om duurzaamheid gaat. 
Onbegrijpelijk is dat anno 2018 in de nu voorliggende plannen geen woord wordt 
gewijd aan de bijdrage van de plannen aan duurzaamheid. Dit terwijl de 
verantwoordelijke bestuurders er terecht de mond van vol hebben. Ook in de 
provinciale omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ en in de door Gelderland 
medeondertekende Green deal GWW 2.0 neemt duurzaamheid een prominente rol 
in. Waarom ligt bij de rondweg Lochem de lat wel hoog als het om energie en 
hergebruik van materialen gaat en in dit deel van de ‘Schakel Achterhoek – A1’niet? 
Wij begrijpen ook niet waarom bij de rondweg Lochem de provincie bij de 
aanbesteding marktpartijen wil uitdagen met creatieve en innovatieve oplossingen te 
komen en bij de N825 niet. Ambtelijk heeft de provincie ons laten weten, dat voor de 
trajectaanpak een traditioneel bestek zal worden gemaakt. Als je de markt vraagt om 
met vernieuwende voorstellen te komen, zal alleen al  daardoor de weg meer 
bijdragen aan gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De provincie zegt open te 
staan om te praten over innovatief aanbesteden. Dat is mooi. Mooi is ook dat de 
Achterhoek en de Cleantech regio inmiddels ons Proeflab voor Leefbaar Verkeer 
steunen. Duurzaamheid zal immers ook na 2020 door technische en sociale innovatie 
moeten worden gesteund, ook los van de traject aanpak. Wij pleiten voor een hoge 
ambitie op het gebied van duurzaamheid (niveau 3 voor energietransitie, circulaire 
economie, gezonde & veilige leefomgeving en burgerbetrokkenheid) en vragen 
bestuurlijke aandacht voor kansen voor slimme aanbesteding van de N825.   

  
Kortom: provincie graag meer aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in 
uw plannen voor onze weg. 
 
Namens het burgerinitiatief ‘de slimste weg van NL’, 
Hans Leeflang, Peter Post en Rik Walvoort. 
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