Burgerparticipatie
Herinrichting Groenendaalseweg
in Renkum
Ontwerpnotitie

Burgerparticipatie
Herinrichting Groenendaalseweg
in Renkum
Ontwerpnotitie

Opdrachtgever

Gemeente Renkum
Team Beheer Openbare Ruimte
Postbus 9100
6861 GG Oosterbeek

Contactpersoon

De heer E. Siebelt

Telefoon

026 33 45 111

E-mail

e.siebelt@renkum.nl

Datum

01 februari 2021

Status

CONCEPT

Opsteller

J. Harmsen

Kwaliteitscontrole

W.J. Woestenenk

1

Inhoud
1.

2.

3.

Burgerparticipatie...................................................................................................................................... 1
1.1

Inleiding ............................................................................................................................................. 1

1.2

Afstemmingsmomenten .................................................................................................................... 1

1.3

Ontwerpaspecten .............................................................................................................................. 1

Ontwerptraject .......................................................................................................................................... 2
2.1

Huidige situatie .................................................................................................................................. 2

2.2

Ontwerp uitgangspunten .................................................................................................................. 2

2.3

Input tentsessie ................................................................................................................................. 3

2.4

Inrichting rijbaan ............................................................................................................................... 4

2.5

Materialisatie..................................................................................................................................... 4

2.6

Afwatering ......................................................................................................................................... 5

2.7

Parkeren ............................................................................................................................................ 5

2.8

Groeninrichting.................................................................................................................................. 5

2.9

Verkeersafwikkeling .......................................................................................................................... 6

2.10

Openbare verlichting ......................................................................................................................... 6

Ontwerp..................................................................................................................................................... 6
3.1

4.

Definitief ontwerp ............................................................................................................................. 6

Reactienota................................................................................................................................................ 7

1. Burgerparticipatie
1.1

Inleiding

De gemeente Renkum start een actief burgerparticipatie proces voor het inrichten van de Groenendaalseweg.
De bewoner/aanwonende wordt gezien als expert en bron van kennis van de eigen straat. Men weet wat er
leeft en speelt in de straat. Met de kennis en wensen van de bewoners is een actief traject gestart om de
Groenendaalseweg te herinrichten. Waarvoor grote dank aan de aanwonenden en in het bijzonder de
klankbordgroepleden welke zich meermaals hebben ingezet voor een prettige samenwerking.

1.2 Afstemmingsmomenten
Als aftrap is er een tentsessie georganiseerd, waarbij een groot deel van de aanwonenden van de
Groenendaalseweg aanwezig is geweest. Hierna zijn in deze bijzondere tijd nog twee klankbordgroep
bijeenkomsten geweest waarvan de laatste digitaal heeft plaats gevonden.
•

8 juli 2020

tentsessie

•

16 september 2020

Klankbordgroepsessie 1

•

28 oktober 2020

Klankbordgroepsessie 2 (digitaal)

1.3 Ontwerpaspecten
Als handvaten zijn enkele ontwerpaspecten aan bod gekomen, deze zijn terugkerend behandeld tijdens de
tentsessie en klankbordgroep bijeenkomsten. De ontwerpaspecten worden in dit document verder toegelicht.
•

Inrichting rijbaan

•

Materialisatie

•

Afwatering

•

Parkeren

•

Groen-Klimaat (Groeninrichting)

•

Verkeersafwikkeling

•

Openbare verlichting
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2. Ontwerptraject
2.1 Huidige situatie
•

Asfalt rijbaan ca. 5,5 m breed

•

Parkeren op de rijbaan

•

3 delen
o

Oost, profielbreedte: 8,90 – 9,45 m

o

Midden, profielbreedte: 8,40 m

o

West, profielbreedte: 6,85 - 8,45 m

•

7 bomen (esdoorns)

•

59 woningen, met 41 inritten

Figuur 1: impressie huidige situatie

2.2 Ontwerp uitgangspunten
Verkeersafwikkeling en weginrichting
•

Erftoegangsweg (snelheidsregime 30 km/uur)

•

ASVV 2012 (Aanbevelingen verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)
Wegbreedte (richtlijnen)

min.

ideaal

o

1 richting verkeer auto en fiets

3,40

3,85

o

1 richting verkeer en 2 richtingen fiets

3.85

4,40

o

Tweerichting verkeer auto en fiets

4,80

5,80

•

Voetpadbreedte bij voorkeur 1,80 m (minimaal 1,50 m)

•

Parkeren bij voorkeur 2,00 m breed

Groenvoorzieningen
•

Bomen handhaven

•

Nieuwe locaties rekening houdend met kabels en leidingen. Water (Vitens) en Gas (Liander GHD)

Materiaalgebruik
•

Toepassing elementenverhardingen (geen asfalt)

•

Volgens P.v.E. Renkum

Openbare verlichting
•

LED-verlichting, verlichting handhaven mogelijk nieuwe locaties

Afwatering
•

Aanleg gescheiden rioolsysteem

•

Bovengrondse noodafvoer in extreme situaties (voorkomen van drempels in het straatwerk)

Beschikbaar budget
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2.3 Input tentsessie
Tijdens de tentsessie zijn er veel wensen en informatie
over de inrichting van de Groenendaalseweg aan bod
gekomen. Dank voor het delen en aanwezigheid van deze
informatie. Hieronder staan de highlights beknopt
opgesomd.
Aansluitingen Molenweg en Beukenlaan
•

Slecht zicht

•

Hoge snelheden

Nieuw en extra groen, (groen wordt gewaardeerd).
•

Huidige bomen inpassen en groei ruimte geven

Figuur 2: tentsessie, juli 2020

Toepassing elementenverhardingen (geen asfalt)
•

Volgens P.v.E. Renkum

Toegankelijke voetpaden
•

Ruimte voor containers

Overige aandachtspunten
•

Parkeren, op de rijbaan of stroken

•

Snelheid!

•

Één- of tweerichtingsverkeer

•

Veel fietsverkeer

•

Verlichting herschikken

•

Keerlus, witte hek

Figuur 3: huidige situatie, met ontwerp onderwerpen en referenties
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2.4 Inrichting rijbaan
De meest optimale inrichting van de
Groenendaalseweg is een afweging van rijbaan- en
voetpad breedte in combinatie met de toe te
passen kantopsluiting van de rijbaan. Vanwege de
hoeveelheid parkerende voertuigen in combinatie
met vracht- en het fietsverkeer is geconcludeerd
dat een rijbaan van 5,00 meter breed te smal is
voor de Groenendaalseweg. Als geschikte breedte
is 5,30 meter bepaald. De wens is uitgesproken
aan de zuidzijde een fatsoenlijk voetpad aan te
leggen van 1,50 meter. Voetgangers hoeven dan
geen zijwegen over te steken. Vanwege het
handhaven van de bestaande bomen in het deel
tussen de Molenweg en Kloosterkampweg kan de
huidige weg niet dichter op de bestaande bomen
kan worden gelegd. Hierdoor blijft aan de
zuidzijde een voetpadbreedte van 1,35 meter
beschikbaar. Vanaf de Kloosterkampweg tot de
Beukenlaan wordt aan de zuidzijde een voetpad
aangelegd van 1,50 meter.
Figuur 4: voorkeursprofiel, deel Molenweg - Kloosterkampweg

2.5 Materialisatie
De rijbaan wordt aangelegd met een straatbaksteen
dikformaat; kleur rood-bruin (Ardeche) Vanwege de
herkenbaarheid worden de trottoirs aangelegd met
betontegels. Over de kantopsluiting is enige discussie
geweest. Met trottoirbanden (verhoogde banden zoals er
nu ook liggen) is de kans minder groot dat
gemotoriseerd verkeer met 2 wielen over het voetpad
rijden of parkeren, maar vanwege de vele geparkeerde
voertuigen is het juist wenselijk dan men plaatselijk uit

Figuur 5: referentie, materiaalgebruik

kan wijken. Nadeel is het aanbrengen van inritten naar
de woningen waardoor het voetpad ter plaats nog smaller wordt. Om deze reden wordt de voorkeur gegeven
geleidebanden toe te passen. In het deel van de Groenendaalseweg tussen de Molenweg en Kloosterkampweg
wordt aan de zijde van de bomen wel een trottoirband aangelegd het groen te beschermen. Ter plaatse van
het groen zal daarbij een uitstaptegel toegepast worden.
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2.6 Afwatering
Om wateroverlast in de toekomst te minimaliseren wordt er
een nieuw regenwatersysteem aangelegd. Het ontwerp
hiervan is nog niet bekend. Om overlast op perceelniveau te
minimaliseren is wordt de rijbaan hol aangelegd. Essentieel
is de ‘klik’ tussen de stenen. Hier mag geen hoogteverschil
in zitten, waardoor fietsers het gevoel krijgen door de goot
te fietsen met kans op vallen.
De straatkolken komen bij deze oplossing in het midden
van de rijbaan te liggen waardoor deze makkelijk gereinigd
kunnen worden.

Figuur 6: 'holle' weg, afwatering centraal in de rijbaan

2.7 Parkeren
De parkeerdruk in de Groenendaalseweg is erg hoog. Met de huidige indeling van de straat wordt het
maximaal aantal parkeer mogelijkheden behaald. Doordat de voertuigen in het deel Molenweg –
Kloosterkampweg aan de noordzijde van de rijbaan en op het deel vanaf de Kloosterkampweg tot de
Beukenlaan aan de zuidzijde van de rijbaan geparkeerd worden ontstaat er een as verspringing. Deze
natuurlijke verdeling werkt snelheidsremmend. De huidige parkeerindeling komt terug in het nieuwe ontwerp
om zo het maximale parkeren te behouden. Op het gedeelte Molenweg – Kloosterkampweg is een
parkeerverbod van toepassing, deze blijft gehandhaafd in het ontwerp.

2.8 Groeninrichting
De bestaande bomen (esdoorns) zijn gezonde volwassen
bomen en zijn waardevol voor de gemeente. Deze blijven
gehandhaafd en zijn ingepast in het ontwerp. Tijdens de
tentsessie is er aangegeven dat extra groen een welkome
aanvulling is in het straatbeeld. Daarom worden er nog vier
extra bomen geplant in het gedeelte Kloosterkampweg –
Willebrodweg. De soort is een zilverlinde, een
klimaatbestendige waardevolle drachtboom. Ook wordt er
één boom geplant op de hoek Kloosterkampweg, een
plataan aansluitende bij de bestaande structuur in de
Kloosterkampweg. De locaties zijn tijdens de
klankbordgroep bijeenkomsten bepaald. Dit gaat echter ten
koste van 1 á 2 parkeerlocaties. Echter versterkt dit het

Figuur 7: Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Sterling Silver')

beeld van de straat aanzienlijk. Hierdoor ontstaan er groenvakken deze worden gevuld met een nader te
bepalen beplantingstype welke door bewoners in de straat worden onderhouden.
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2.9 Verkeersafwikkeling
Snelheid en éénrichtingsverkeer zijn bespreekpunten
geweest vanaf de tentsessie en tijdens de klankbordgroep
bijeenkomsten. Als snelheid remmende maateregelen
worden er omgekeerde verkeerspunaises toegepast op de
kruisingen, met de Kloosterkampweg, Willebrodweg,
Kloosterpad en nabij de Beukenweg. Deze hebben zowel
een snelheid remmende als een waterbergende functie
doordat deze hol zijn en voorzien van een infiltratieput.
De vraag naar éénrichtingsverkeer is behandeld en
nagegaan bij de gemeente. Deze optie had positieve, maar
meer negatieve gevolgen voor de verkeerstructuur van de

Figuur 8: holle verkeerspunaise, met infiltratieput

aanliggende straten. Hierdoor wordt dit niet toegepast.
Ook worden er bij de fietsoversteek locatie van de Beukenlaan attentie verhogende en snelheid remmende
maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren. De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een
wegversmalling met een (prefab) drempel in de Nieuweweg tussen Onder de bomen en de Kortenburg. Deze
toepassing wordt ook aangebracht in de Beukenlaan.

2.10 Openbare verlichting
De openbare verlichting is reeds voorzien van LED verlichting, deze worden op enkele locaties herschikt en
kunnen gehandhaafd blijven.

3. Ontwerp
3.1 Definitief ontwerp
Het voorgaande traject heeft als uitkomst een definitief ontwerp (concept), deze is toegevoegd als bijlage op
grootformaat. Dit ontwerp is samenkomst van wensen en eisen van de bewoners (klankbordgroepleden) en
van de gemeente Renkum.

6

4. Reactienota
Reactienota op basis van het verstrekte voorontwerp d.d. 16 november 2020, verstuurd aan de
klankbordgroepleden op 20 november 2020 en de interne (gemeentelijke) projectgroepleden/stakeholders.
nr

Opmerking

reactie

1

Mis nog in de communicatie pdf een foto van stoeprand

Wordt beide toegevoegd op het DO;

parkeerzijde met uitstaptegel bij perken? En bij boom op

alle nieuwe bomen in de

kruising kloosterkampweg staat niet welke soort boom het is

Groenendaalseweg zijn Zilverlindes

Voorkeur voor geleidebanden, mogelijk met trottoirbanden

Tussen de Molenweg en

aan parkeerzijde;

Kloosterkamplaan komen aan de

2

Hier aan toevoegen trottoirbanden alleen voor het eerste
deel (noordelijk kant tussen Groeneweg en
Kloosterkampweg)
Met één tegelbreed voor uitstap (daar waar mogelijk ivm

zijde van de bomen een trottoirband
met een uitstaptegel. In het overige
deel van de Groenendaalseweg
komen geleidebanden waarmee
inritconstructies komen te vervallen.

bestaande bomen.)
NB overige stoepranden geleidebanden waarmee ook
uitritbanden komen te vervallen.
3

Mooie oplossingen voor de snelheid op de Beukenlaan.
Eén wens nog. Wij hebben nogal eens te maken met
bezoekers van het eetcafé die voor onze inrit parkeren. Nu
er schuine stoepranden komen (wat op zich mooi is) valt de
inrit nog minder op. Is er iets mogelijk met kleurstelling of
markering om de inrit toch wat duidelijker te maken?

Oplossing Beukenlaan wordt in het
kader van gemeentelijk beheer nog
nader onder de loep genomen. Inzet
van straatjuweeltjes leidt tot
aanrijdingen en schade is de
(gemeentelijke) ervaring. Mogelijk
worden de straatjuweeltjes
vervangen door een
wegversmallingen in combinatie met
een drempel zoals voorgesteld in de
Nieuweweg.
Inritten worden niet gemarkeerd bij
toepassing van geleidebanden.
Conform Artikel 24 Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RVV 1990) is het niet
toegestaan voor een inrit of uitrit te
parkeren.

4

We waren akkoord met de extra zilverlinde ter hoogte van

Tijdens de bijeenkomst is inderdaad

huisnummer 50 en tussen 46 en 48 en we waren na wikken

aangegeven dat er t.p.v. van huisnr.

en wegen akkoord met de nieuwe boom tussen nummer 32

36 2 auto’s kunnen parkeren. Dit is

en 34 (gezien deze 1 autoplek inneemt). We zijn echter niet

de praktijk. Als gemeente hebben we

akkoord met de boom ter hoogte van nummer 36, aanzien

het standpunt hier toch een boom te

hier altijd 2 auto's staan, wat precies past, zoals ook

moeten plaatsen om een

aangegeven op de laatste (online) bijeenkomst.

evenwichtige groeninvulling te

Heel fijn dat er wel een oplossing voor de beukenlaan is
gevonden, dank daarvoor

krijgen tussen de Kloosterkampweg
en Willebrordweg. Juist met deze
boom kunnen we een enigszins
logisch groen beeld creëren in dit
deel van de Groenendaalseweg. Ook
is het de uitgesproken wens van de
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klankbordgroep maximaal groen aan
te brengen.
Oplossing Beukenlaan wordt in het
kader van gemeentelijk beheer nog
nader onder de loep genomen. Inzet
van straatjuweeltjes leidt tot
aanrijdingen en schade is de
(gemeentelijke) ervaring. Mogelijk
worden de straatjuweeltjes
vervangen door een
wegversmallingen in combinatie met
een drempel zoals voorgesteld in de
Nieuweweg.
5

Wat een doorn in het oog blijft is het parkeerprobleem in de

Dat is bij de

straat.

klanbordgroepbijeenkomsten met de

Ik zou zeggen probeer zo veel mogelijk parkeerplekken te
behouden.

buurt ook duidelijk geworden.
Mogelijkheden om binnen de
openbare ruimte meer
parkeerplaatsen aan te leggen is

Op de hoek van de Molenweg/Groenendaalseweg mag
nu/wordt nu vaak geparkeerd, dit zorgt vaak voor
vervelende situaties voor mensen die de straat in willen
rijden. Voor wat ik nu zie komt de inrit naar de
Groenendaalseweg verder de straat in. Zo niet pleit ik voor
een parkeerverbod op die hoek.

niet/nauwelijks haalbaar binnen de
(landelijke) richtlijnen en
uitgangspunten. In het ontwerp
blijven zo veel mogelijk
parkeerplaatsen beschikbaar. Alleen
voor het planten van de bomen in het
wegvak tussen de Kloosterkampweg
en Willebrordweg verdwijnen 2

Tijdens de werkzaamheden ga ik er vanuit dat ons eetcafé

(praktische) parkeerplaatsen.

bereikbaar blijft.
Conform Artikel 24 Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RVV 1990) is het niet
toegestaan bij een kruispunt op een
afstand van minder dan vijf meter
daarvan te parkeren.
Gedurende de uitvoering blijft het
eetcafé bereikbaar. Hierover worden
gedurende de werkvoorbereiding
afspraken gemaakt
6

Graag extra aandacht voor snelheidsbeperkende

Dit aspect is meegenomen in het

maatregelen voor het deel Willebrordweg richting

ontwerp door middel van de holle

Beukenlaan. Graag holle punaise kruising Willebrordweg /

punaises. Ter hoogte van de

Groenendaalseweg.

wegversmalling (huisnummer 61) is
in het ontwerp hiervoor holle punaise
opgenomen.
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