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Beste bewoner van de wijk Hees, 

 

In 2018 heeft de gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar sluipverkeer in de wijk Hees. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 3 op de 4 automobilisten die via de 

Voorstadslaan, de Tweede Oude Heselaan en de Schependomlaan door de wijk rijden, hier 

niet hoeven zijn. Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk is dit sluipverkeer 

een probleem.  Daarom willen wij hier maatregelen nemen. In deze brief leggen we uit hoe 

we dit willen aanpakken en hoe we de ervaringen van de bewoners gebruiken.  Ook leest u 

hoe u zich kunt aanmelden voor enquêtes hierover.  

 

Informatiebijeenkomst mei 2019 

In 2018 hebben de gemeente en een focusgroep (met bewoners van Nijmegen-West) een 

actieplan opgesteld om het sluipverkeer tegen te gaan. In mei 2019 hebben wij dit 

actieplan tijdens een bewonersavond gepresenteerd. De voorgestelde proefafsluiting 

stuitte toen op weerstand van veel bewoners in de wijk en is daarom niet uitgevoerd. Met 

dit plan wilden we de weg enkele weken afsluiten om te onderzoeken hoe het verkeer dan 

zou gaan rijden. De redenen van de bewoners tegen de proef:  

 bewoners vroegen of er geen andere maatregelen zijn om het probleem van 

sluipverkeer aan te pakken 

 bewoners in de omliggende straten maakten zich zorgen over meer verkeer in hun 

straat 

 een afsluiting voor de bewoners uit Hees is lastig omdat  ze op een andere manier naar 

hun woning moeten rijden.  

 

Maatregelen die al gepland zijn 

In het actieplan stonden 2 maatregelen om het sluipverkeer tegen te gaan. Hiermee gaan 

we in 2021 aan de slag: 
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 De snelfietsroute aan de Schependomlaan en de Tweede Oude Heselaan. Het eerste 

deel hiervan is in 2020 aangelegd, het stuk aan de Tweede Oude Heselaan maken we in 

het najaar van 2021.  

 De aanpak van de kop van de Voorstadslaan; dit is de toegang tot de Voorstadslaan 

vanaf de rotonde bij de Marialaan. Deze toegang is op dit moment erg breed. We 

maken hier een inritconstructie en versmallen ook een stuk van de weg , zodat deze 

past bij de 30 km-weg die de Voorstadslaan is.  Deze werkzaamheden zijn gepland voor 

juni/juli 2021. 

 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de voorbereiding van beide maatregelen. De 

mensen die dichtbij deze maatregelen wonen, krijgen nog meer informatie hierover.   

 

De nieuwe proef  

De afgelopen tijd  is samen met de focusgroep gezocht naar een aanpak die het probleem 

van sluipverkeer aanpakt én zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners in de 

andere straten. Een perfecte oplossing is er niet. Er is wel een oplossing bedacht om het 

sluipverkeer voldoende te voorkomen én de bereikbaarheid binnen de wijk te houden. Een 

permanente afsluiting is nadelig voor de bereikbaarheid van de bewoners van Hees. Een 

goede andere keuze is het instellen van eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt het 

sluipverkeer tegengehouden, maar de bewoners van Hees kunnen wel goed de wijk in- en 

uit.   In figuur 1 is ons idee over eenrichtingsverkeer uitgewerkt. We willen met een proef 

onderzoeken of dit plan werkt.   

 

   
Figuur 1: de eenrichtingsproef  

 

Hoe de uiteindelijke proef er precies uitziet, gaan we nog verder uitwerken. Bij de aanleg 

van de inritconstructie en de snelfietsroute aan de Tweede Oude Heselaan wordt de 

Voorstadslaan tijdelijk afgesloten. Met verkeerstellingen  onderzoeken we hoe het verkeer 

tijdens deze afsluitingen gaat rijden. En krijgen we ook een beter beeld  van het effect van 

deze  maatregelen op het sluipverkeer. Zodra dit onderzoek klaar is, kunnen we een 

definitief plan maken voor de eenrichtingsproef. 
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Wat gaan we meten? 

Het onderzoeksgebied ligt tussen de Oscar Carréstraat, de Distelstraat, de Molenweg, de 

Marialaan en de Tweede Oude Heselaan. Met telslangen en een camera tellen we het aantal 

voertuigen dat de wijk in en uitrijdt.  Dit om een beeld te krijgen van de verplaatsing van 

het verkeer en de verandering van de hoeveelheid verkeer. 

 

Ook u kunt meedoen aan het onderzoek 

U woont in het onderzoeksgebied. Daarom vragen wij u om tijdens de afsluitingen mee te 

doen aan de digitale enquête. De bedoeling is om hiermee voor- en nadelen in kaart te 

brengen van de afsluitingen. Zo kunnen we de ervaringen van bewoners naast de tellingen 

leggen om het effect van de twee afsluitingen vast te stellen. Daarmee werken we de 

uiteindelijke eenrichtingsproef verder uit.  

 

De resultaten van deze onderzoeken en ook de uitwerking van de eenrichtingsproef 

presenteren we eind 2021. Met de meetgegevens tijdens de afsluitingen én de gegevens uit 

de enquêtes wordt bepaald of en wanneer de proef geslaagd is. Ook tijdens de proef kunt u 

de digitale enquête invullen.  

 

U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de digitale enquêtes tijdens de afsluitingen en 

de proef via de link: https://www.nijmegen.nl/formulieren/sluipverkeerhees/ 

 

 U ontvangt dan een week van tevoren een mail met de digitale link naar de enquête. Ook 

wordt u op de hoogte gebracht als er nieuws is over dit project.  

 

Heeft u nog vragen? 

Meer informatie vindt u op de site mijnwijkplan.nl/sluipverkeerhees. Op deze site staat 

meer informatie over de plannen.  Heeft u vragen of wilt u reageren op deze brief? Stuur 

dan een mail  naar: sluipverkeerhees@nijmegen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Suzan Rietvelt-Roubroeks 

Projectleider Bureau projectmanagement 
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