
Graafseweg
Informatieavond 10 november 2020



 Mobiliteitsbeleid: Verbeteren leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid:

 Regionaal verkeer via A50

 Doorgaand verkeer binnen Nijmegen niet meer dóór maar óm het centrum (S100)

 Binnen S100: prioriteit fiets en openbaar vervoer

 Binnen S100: voorkomen groei autoverkeer

 Graafseweg: 

 Van nationale naar lokale verbinding – inrichting is nooit aangepast

 Opening Oversteek > afname autoverkeer Graafseweg > aanpassing Graafseweg van deel 
Keizer Karelplein tot aan Rozenstraat om toekomstige groei autoverkeer tegen te gaan en 
meer ruimte te geven aan de fiets

 Rozenstraat –Neerbosscheweg: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid

Waarom aanpassing Graafseweg?



 Reistijd staduitwaarts ca 1 minuut langer in de spits (zoals voorspeld)

 Terugslag op Keizer Karelplein: niet vaker dan voorheen

 Geen verdringing naar omliggende wegen

 Autoverkeer licht gedaald. 

 Fietsverkeer: fors gestegen

Graafseweg Keizer Karelplein - Rozenstraat 2017



November 2017: Wensen bewoners 
Lagere rijsnelheden/ Betere oversteekbaarheid / Meer ruimte voor fietsen en lopen / Meer groen / liefst 
minder rijstroken

2018 - 2019 verkeersberekeningen + simulatie
Rozenstraat – Wolfskuilseweg: overcapaciteit 2x1 rijstrook mogelijk
Wolfskuilseweg – Neerbosscheweg: minder rijstroken leidt tot (forse) groei op de omliggende wegen

Oktober 2019: presentatie  ontwerp + inspraak bewoners 
Te weinig ruimte op Cavaljéweg, fietsoversteek nog niet veilig genoeg, geen geld voor laatste deel

Juni 2020: besluitvorming raad
Rozenstraat – Wolfskuilseweg 2x1 + busbaan stadinwaarts

November 2020: presentatie aangepast ontwerp 
Aanpassingen n.a.v. inspraak / raadsbesluit / extra geld

Graafseweg: Rozenstraat – Neerboscheweg



 Presenteren aangepast ontwerp

 Zien we iets over het hoofd?

 Toelichting op vervolgproces 

Doel van de avond



 Busbaan Stadinwaarts Wolfskuilseweg – Rozenstraat.

 Herverdeling van de bushaltes.

 Nabij Cavaljéweg een fietsdoorsteek naar Oude Graafseweg

 Kruising Cavaljéweg met verkeerslichten regelen.

 Verwijderen van te veel aan asfalt.

 Waar mogelijk groener maken van de Graafseweg.

Aanpassingen/verbeteringen

ontwerp sinds vorige bijeenkomst (okt. 2019)



Bushalte Rozenstraat



Wegvak Rozenstraat - Wolfskuilsekuil



Doorsnede



Impressie



Wegvak Wolfskuilseweg - Cavaljéweg



Kruispunt Cavaljéweg



Fietsdoorsteek Danielsweg



Wegvak Cavaljéweg – Neerbosscheweg (stadin)



Wegvak Cavaljéweg – Neerbosscheweg (staduit)



 Nov. 2020: Verwerken reacties nav. informatieavond.

 Dec. 2020: - Terugkoppeling antwoorden op reacties 
- Opstarten procedures

 Dec. – jan. 2021: Uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO)

 Jan. 2021: Terugkoppeling DO  

 Jan. – Mrt 2021: Voorbereiden uitvoering

 Apr. – okt 2021: Uitvoering

Planning  



 Verkeersbesluit
- Verplaatsen bushaltes
- Busbaan
- Ventweg 
- Fietsdoorsteek

 Bestemmingsplan:
- Parkeerplaatsen Cavaljéweg
- Fietsdoorsteek naar Oude Graafseweg

 Omgevingsvergunning
- Rooien ca. 10 bomen fietsdoorsteek naar Oude Graafseweg

Procedures



 Apr. – jul. 2021:

- Graafseweg plaatselijk versmallen
- Voorbereidende werkzaamheden 

 Jul. – aug. 2021 (vakantieperiode):

- Werkzaamheden waarbij afsluiting van de weg noodzakelijk is, bv. asfaltering.
- Ventweg Wolfskuilseweg – Rozenstraat
- Vervangen verkeerslichten Wolfskuilseweg
- Vervangen verkeerslichten Rozenstraat

 Sept. – Okt. 2021

- Afrondende werkzaamheden
- Vervanging VRI Dennenstraat
- Plaatsen verkeerslichten Cavaljéweg, verwijderen verkeerslichten Verbindingsweg
- Doorsteek fietsroute naar Oude Graafseweg

 Nov. – dec. 2021

- Aanplant groen

Uitvoering (onder voorbehoud)



 Nov. 2020 Mogelijkheid tot reageren tot 17 november mijn wijkplan / mail

 Dec. 2020: Terugkoppeling antwoorden op reacties.

 Jan. 2021: Terugkoppeling ontwerp n.a.v.. reacties

 Mrt. 2021: Informatie over de uitvoering: Bereikbaarheid/hinder. 

 Apr. – okt 2021: Direct contact over uitvoeringzaken  met aannemer.

 Hele periode: www.nijmegen.nl/graafseweg
www.mijnwijkplan.nl
Mail/bel projectleider: 06-10923464 / j.dibbits@nijmegen.nl

Communicatie

http://www.nijmegen.nl/graafseweg
http://www.mijnwijkplan.nl/

