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Wijkplatform Elst-Oost zeer kritisch over snelfietspad 
Het wijkplatform Elst-Oost 
maakt zich grote zorgen over de 
verkeersveiligheid en fietsveilig
heid op het nieuw aan te leggen 
snelfietspad tussen Elst en Oos
terhout. Wel is het de vraag of 
het wijkplatform de aangewezen 
partij is om bezwaar tegen de 
plannen te maken. 

"We hebben grote twijfel over de 
verkeersveiligheid tussen Ooster
hout en Elst", zegt Anita Lensink 
namens het wijkplatform. ,,Er is, 
mede op ons verzoek, onderzoek 
naar gedaan. Door Royal Hasko
ning. Dat stelt ook vast dat de hui
dige weginrichting niet voldoet en 
dat er maatregelen moeten worden 

genomen. Daar zien we in de plan
nen die nu door de gemeente Nij
megen zijn gepresenteerd voor be
drijventerrein De Grift en de ver
keersafwikkeling langs de Griftdijk 
en Rijksweg-Zuid niets van terug. 
Sterker nog, wij denken dat de 
drukte en verkeersonveiligheid nog 
verder gaan toenemen. Het is net of 
het rapport van Royal Haskoning 
totaal is genegeerd." 

Het nieuwe bestemmingsplan 
voor het Nijmeegse bedrijventer
rein De Grift voorziet in uitbrei
ding van het bedrijventerrein in 
noordelijke richting tegen de A15 
aan. Dat zorgt er ook voor dat 
nieuwe ontsluitingswegen op die 
Griftdijk moeten worden aangeslo-
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ten. ,,Gevaarlijk voor fietsers tussen 
Oosterhout en Elst omdat die we
gen het fietsverkeer kruisen. Ook 
zorgt het voor extra verkeer, terwijl 
het wegennet nu al onvoldoende 
is", aldus Lensink. 

Een mening die wordt onder
schreven door het rapport van Ro-

yal Haskoning. Dat stelt ook vast dat 
de Griftdijk en Rijksweg-Zuid nu al 
niet voldoen. De invoegstroken 
voor afslaand verkeer zijn te kort, 
verkeer rijdt bij drukte massaal 
door de bermen om stilstaand ver
keer te ontwijken of gebruikt ver
drijvingsvlakken om ander verkeer 
te mijden, dan wel als verlengde in
voegstrook. 

Het wegvak, tussen de Olympia
singel in Elst en de Keizer Hendrik 
VI singel in Oosterhout, verwerkt 
dagelijks (telling eind 2017) rond de 
45.000 auto's, 185 bussen en een 
kleine 300 fietsers. In de nieuwe si
tuatie worden ruim 67.000 auto's 
en 600 fietsers per dag verwacht. 
"In een gebied waar de wegen nu al 

niet voldoen en volgens het onder
zoeksrapport ook geen ruimte voor 
groei is", zegt Lensink. 

Bezwaar maken tegen de Nij
meegse plannen ligt voor de hand, 
maar Lensink weet niet of het 
Wijkplatform Elst-Oost daar de 
aangewezen partij voor is. ,,Formeel 
valt dit plan net buiten onze wijk, al 
hebben we er als wijkbewoners na
tuurlijk wel mee te maken. Daarom 
gaan we overleggen met het buurt
schap Reeth en de dorpsraad van 
Oosterhout. Die zijn door deze 
plannen ook getroffen en liggen 
wel midden in het plangebied. Mo
gelijk kunnen zij, mede namens 
ons, bezwaar maken." 
- Lex Halsema 


