
OOSTERHOUT/REETH 

Fietspad langs Rijksweg-Zuid blijft in nevelen gehuld 
Dat er veilige fietspaden langs 
de Rijksweg-Zuid van Elst naar 
Oosterhout moeten komen, 
staat al zwart op wit. Maar 
schetsen van die fietspaden ont
breken bij een inloopavond van 
de gemeente Nijmegen over het 
nieuwe bestemmingsplan voor 
bedrijventerrein De Grift. 

Het ontbreken van die tekeningen 
is tegen het zere been van Overbe
tuwe Overbelast, het bewoners
platform van inwoners uit Elst, Val
burg, Oosterhout en Reeth, dat zich 
tegen de komst van de Railterminal 
Gelderland verzet. Woordvoerder 
Koos Nijssen hoopte de plannen 
voor het fietspad gisteravond te 

vinden bij een inloopavond van de 
gemeente Nijmegen in wijkcen
trum De Klif, in het Nijmeegse deel 
van Oosterhout. Een avond over het 
nieuwe bestemmingsplan en de 
weginrichting voor bedrijventer
rein De Grift. 

Geen rare gedachte, want het Nij
meegse gemeentebestuur kondigt 
daar het vrijliggende fietspad tus
sen de Bussel en Olympiasingel in 
Elst en de Keizer Hendrik VI singel 
in Oosterhout enthousiast aan. 
Maar in Oosterhout is geen spoor 
van het meest noordelijke deel van 
dat nieuwe fietspad, tussen de A15 
en Elst, te vinden. Overbetuwe 
Overbelast had die plannen graag 
aan de bezwaren tegen de Railter-
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Dit gaat tot 
verstoppingen 
leiden, ook voor het 
vrachtverkeer 
- Koos Nijssen 

minal toegevoegd omdat het plan 
uitgaat van een eenzijdig fietspad 
in twee richtingen aan de westkant 
van de Rijksweg. 

,,En in het provinciaal inpas
singsplan voor de Railterminal is 
sprake van vrijliggende fietspaden 
aan beide kanten van de weg, dus is 

dit in strijd met de afspraken", zegt 
Nijssen. Maar extra munitie tegen 
de RTG was er in Oosterhout niet te 
halen. ,,Deze bijeenkomst gaat over 
het bestemmingsplan voor het be
drijventerrein op het grondgebied 
van Nijmegen", zegt een woord
voerder namens die gemeente. 
"Daarom zijn de plannen voor het 
fietspad langs de Rijksweg niet in 
deze presentatie opgenomen." 

De door Overbetuwe Overbelast 
gewenste tekeningen blijken wel te 
bestaan, geeft een woordvoerder 
van de gemeente Nijmegen toe. 
,,Maar het gaat om schetsontwer
pen die nog geen officiële status 
hebben. Er is voor de kruising met 
de Reethsestraat een ontwerp met 

gelijkvloerse kruising uitgewerkt 
en een ontwerp met een ongelijk
vloerse kruising. Maar nogmaals, 
dat zijn ontwerpen die nog geen ju
ridische status hebben." 

Nijssen neemt dat nieuws voor 
kennisgeving aan, maar geeft al wel 
aan dat Overbetuwe Overbelast be
zwaar tegen het Nijmeegse bestem
mingsplan overweegt. ,,In dit al wel 
ingetekende plan wil Nijmegen 
langs dat fietspad en de Griftdijk 
met zes oversteekplaatsen gaan 
werken met stoplichten. Dat gaat 
tot verstoppingen leiden, ook voor 
vrachtverkeer. Precies wat we bij de 
kruising met de Reethsestraat niet 
willen." 
- Lex Halsema 


