Geachte heer Rutten,
In een mail van 24 maart aan Ludie Olthof heeft u aangegeven dat u met een werkgroep aan het
onderzoeken bent of een tweede ontsluiting van de wijk Kerkeveld in Wijchen gerechtvaardigd is (nut
en noodzaak). Op dit moment kent Kerkeveld één ontsluitingsmogelijkheid die via de Kerkedreef en
de Zuiderdreef loopt. Een tweede ontsluiting zou in de richting van de Graafseweg kunnen gaan
lopen.
U verzoekt de provincie Gelderland aan te geven of er bezwaren bestaan om de tweede ontsluiting
van de wijk Kerkeveld op de provinciale weg N324 (Graafseweg) te realiseren.
De N324 is in de provinciale visie een Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Bij GOW’s zijn we kritisch op
nieuwe aansluitingen. We gaan daarbij uit van het standpunt nee, tenzij!
Vanuit verkeerskundig oogpunt is een nieuwe aansluiting op de N324 ongewenst. De N324 is een
regionale verbindingsweg tussen Nijmegen en Brabant. Bij stremming op de A50 BankhoefRavenstein dient de N324 als omleidingsroute. Een nieuwe aansluiting draagt bij aan een verstoring
van de doorstroming van het verkeer.
In het verlengde van het onderzoek naar nut en noodzaak van een tweede ontsluiting Kerkeveld dient
de gemeente een antwoord te geven op de volgende vragen:
•
wat is de noodzaak van een extra aansluiting op de Graafseweg?
•
is er een mogelijkheid om het verkeer van de tweede ontsluiting Kerkeveld via de bestaande
aansluitingen Huurlingsedam en/of Oosterweg af te wikkelen?
•
hoeveel verkeer gaat er gebruik maken van een mogelijke nieuwe aansluiting op de
Graafseweg?
•
wat zijn de gevolgen van een nieuwe aansluiting op de verkeersafwikkeling van de N324?
•
welke aansluitingsvorm is onderzocht?
Op het moment dat er een duidelijk antwoord is op de bovenstaande vragen kan een afweging worden
gemaakt en worden besloten of wel dan niet wordt ingestemd met een extra aansluiting op de N324
ter hoogte van de wijk Kerkeveld.
Ter informatie: in de onderhoudscyclus van de provinciale wegen staat de trajectaanpak N324 voor
2019 op de rol.
Met vriendelijke groet,
Jan van den Bedem
Verkeerskundige provincie Gelderland
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