
 

 

Verkeer (groep) 
Verkeer algemeen (30) 

 

De Beekhuizenseweg geeft stank en geluid in het bos, dat is jammer. 

De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten 
naast de weg zitten (en die zijn er), gaan recreanten minder vaak het gebied in dan zou 
kunnen. 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De inrichting van de infrastructuur is nu niet uniform en dit kan beter. Door uniformiteit valt 
de overgang naar andere gemeenten niet op (meer eenheid) en de gebruiker ‘ontvangt’ 
meer kwaliteit.  

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk. 

Denk ook aan het geluid van motoren op de Posbank, dat hoor je van verre. Dergelijk geluid 
past niet bij de sfeer van natuur en recreatie die je daar wilt.  

Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

Een (eventuele) ecologische verbinding van de Veluwe naar de IJssel wordt continu 
verstoord door 3 barrières (trein, auto en snelweg). Kan de provinciale weg geknipt worden 
om de herten van de weg te houden? 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van 

Ellecom als rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Een onbewaakte overweg schrikt mensen af. Dus als er zo’n overweg in een fietsroute zit, en 
dat is soms het geval, is dat onhandig. Mensen kiezen die route minder vaak dan zou 
kunnen.  

Er is een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen Velp en Rheden om het 
rondje Rheden – Velp in te korten. 

Er is nu geen goede verkeersveilige fietsverbinding richting en in de Havikerwaard. 



Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er ontbreekt een vrijliggend fietspad in de Havikerwaard. Het is een drukke weg met 
voornamelijk vrachtverkeer en dit is gevaarlijk.  

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 

Hoe ga je om met de consequenties van de toename van het goederenvervoer? Er is een 
extern veiligheidsrisico in verband met bereikbaarheid spoorlijn en het is een risico voor 
omwonenden. Er is een toename van hinder door trillingen en geluid en daaraan 
gerelateerde gezondheidsklachten, daar waar mensen in de nabijheid van de spoorlijn 
wonen. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op de Veluwezoom? De recreatiedruk wordt steeds 
groter en verschillende verkeersstromen/doelgroepen kruisen elkaar. Er kan geconcludeerd 
worden (na een analyse van de cijfers) dat het recreatieverkeer waarschijnlijk in sterke mate 
betrokken is bij de ongevallen. 

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

Leidt de zelfrijdende auto tot meer of minder auto’s? En wat betekent dit voor het Rhedense 
wegennet? 

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 
natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op het fietspad langs de N348 is veel verkeerslawaai. Er ligt een kans om een verbinding te 
maken tussen Leuvenheim en Spankeren (voor de recreatieve fietser). Een groot gedeelte 
van dit pad ligt er al en bediend dan ook de B&B en het landgoed.  

Op sommige dagen zijn er grote problemen met het verkeer, met name de parkeerplaatsen 
lopen vol (rondom het bezoekerscentrum). Dit is onverantwoord, omdat hulpdiensten niet 
ter plekke kunnen komen. 



Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Prorail gebruikt gewasbestrijdingsmiddelen om de stenen rondom de rails vrij te houden van 
onkruid en dat is een probleem voor de waterkwaliteit (in het waterwingebied). 

 

 

Toegankelijkheid (48) 

 

’s Nachts is de mooiste tijd om door het bos te lopen, maar dat mag niet en dat is jammer. 

Als het gebied, met zijn parels, niet bekend of toegankelijk is, verlies je ook je draagvlak. 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt 
mag je alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen 
naar je winkel te trekken, je zu al eerder wat willen plaatsen. 

De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten 
naast de weg zitten (en die zijn er), gaan recreanten minder vaak het gebied in dan zou 
kunnen. 

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De dorpsentrees kunnen meer aantrekkelijker en karakteristiek ontwikkeld worden. 

De gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

De haven van Rhedendorp is prachtig, maar is niet goed toegankelijk en wordt niet gebruikt 
door toeristen. Het is een unieke plek en dat soort plekken moeten we willen gebruiken. 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De inrichting van de transferia is nu niet goed, dit kan beter. Er is één transferium goed 
ingericht en dat is die bij het bezoekerscentrum. Plaghak, Sterrebos, Beekhuizen, etc. 
kunnen door meer faciliteiten wellicht beter gaan werken als transferium. Zodat bezoekers 
én hun auto’s beter gespreid over het gebied kunnen worden.  

De kwaliteit van de paden is niet goed, knooppunten kloppen niet of ontbreken. 

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 



De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 

De toegankelijkheid van de agrarische velden is niet goed genoeg en moet verbeterd 
worden. Voorbeelden zijn hekken en 'verboden toegang'. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is 
onvoldoende 'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

De verbinding voor fietsers tussen water en land (de IJssel en de Veluwe) naar het dorp 
Rheden kan veel beter dan nu, dit is een ongebruikte kans. 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van 
Ellecom als rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Een onbewaakte overweg schrikt mensen af. Dus als er zo’n overweg in een fietsroute zit, en 
dat is soms het geval, is dat onhandig. Mensen kiezen die route minder vaak dan zou 
kunnen.  

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

Er is een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen Velp en Rheden om het 
rondje Rheden – Velp in te korten. 

Er is een vlak fietsgebied (in de Havikerwaard) langs het water en de landgoederen, dit 
wordt niet goed benut. 

Er is nu een beperkte recreatieve toegankelijkheid en functionaliteit van oevers en water van 
Steegse Haven. 

Er is nu geen goede verkeersveilige fietsverbinding richting en in de Havikerwaard. 

Er is nu geen tot weinig contact met de rivier en dat is jammer.  

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er ontbreekt een vrijliggend fietspad in de Havikerwaard. Het is een drukke weg met 
voornamelijk vrachtverkeer en dit is gevaarlijk.  

Er zijn nu te weinig en te geconcentreerde toegangspoorten het gebied in, waardoor 
mensen niet overal (kunnen) komen. 

Er zijn weinig mogelijkheden om aan te meren langs de rivier. 

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 



Het aantal borden op de Veluwe moet worden teruggedrongen en moet eenduidiger 
worden. Het zou veel overzichtelijker zijn als er minder borden staan. Soms staan er bijna 35 
borden op één kruising van een fietspad met een weg en een parkeerplaats. 

Het bos is ook een natuurgebied, daardoor mag je meestal niet van de paden af. Op deze 
manier is het geen echt struingebied, de beleving van het bos is niet zo sterk als zou kunnen.  

Het bos is ook een natuurgebied. Daardoor mag je ‘s nachts niet het bos in. Maar juist 
nachtelijk gebruik van een bos is een bijzondere beleving. Het is jammer dat je dat dus niet 
kunt meemaken. 

Hoe kun je de toegankelijkheid vanuit de dorpen naar het buitengebied verbeteren? 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat 
zou goed zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

Hoe kun je meer gebruikmaken van het internationale circuit? Hoe kun je op internationale 
‘routes’ terecht komen (hoe maak je dit als tussenstop van bijvoorbeeld Chinezen en 
Amerikanen) en wat moet je daarvoor doen? En wil je dit wel? 

Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 
natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op het fietspad langs de N348 is veel verkeerslawaai. Er ligt een kans om een verbinding te 
maken tussen Leuvenheim en Spankeren (voor de recreatieve fietser). Een groot gedeelte 
van dit pad ligt er al en bediend dan ook de B&B en het landgoed.  

Op sommige plekken staan soms wel 10 paaltjes met 10 verschillende routes. 
Routenetwerken moeten overzichtelijker en eenduidiger worden aangeduid, want dit zijn ze 
nu niet. Daarnaast moeten routenetwerken centraal georganiseerd worden om chaos en 
een teveel aan bordjes te voorkomen. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  



Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Veel van de wandelpaden zijn niet bekend door de ontbrekende markering. Daarnaast is het 
onderhoud vaak slecht en is er onduidelijkheid over de toegankelijkheid.  
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