
Politieke markt 12 mei 2022 

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Graag vragen wij u om onderstaande informatie mee te nemen in uw bespreking over de 

Verkeerssituatie Kanaal Zuid tijdens de politieke markt van 12 mei 2022. 

 

Sinds dit jaar is er naast de Dorpsraad Loenen en het Bewonersplatform Kanaal Zuid 

Natuurlijk Veilig, de Belangengroep N786 opgericht. Wij houden ons bezig met het gedegen, 

objectief en onafhankelijk in kaart brengen van de effecten die de toenemende 

verkeersintensiteit op de N786 (Beekbergerweg en Eerbeekseweg) in het dorp Loenen 

veroorzaken. Ons doel is de problematiek in Loenen als geheel te zien, de N786, N789 

(Hoofdweg) en Kanaal-Zuid.  

Wij willen dat de gemeente Apeldoorn en de provincie zich bewust worden van het 

alarmerende effect wat het toenemende verkeer veroorzaakt op verkeersveiligheid en 

gezondheid om zo tot een leefbare oplossing voor zowel aanwonenden van Kanaal-Zuid de 

N786 en N789 te komen.  

 

De Gemeente Apeldoorn heeft een positieve intentie zo valt te lezen in de Omgevingsvisie 

‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’ van januari 2022:  

 

Pagina 41: 

Dorpen en buitengebied. In de dorpen is er aandacht voor de problemen die de N786 in 

Loenen met zich meebrengt etc. 

 

De aandacht lijkt zich te beperken tot deze ene zin. Er is geen concreet plan gekoppeld aan 

de aandacht die er zou zijn voor de problemen.  

 

Pagina 48: 

Waar staan wij in 2030? * Apeldoorn centrum autoluw en veiliger voor fietsers en 

voetgangers. * Bedrijventerrein uitbreiding Kieveen.  

 

Opvallend is dat er niets over Loenen (centrum) lees: de N786 gezegd wordt, terwijl 

Apeldoorn centrum wel een duidelijk doel heeft. De uitbreiding van Kieveen wordt als 

pluspunt genoemd terwijl de keerzijde (verkeerstoename en alle gevolgen die daarbij horen) 

niet meegenomen wordt. 

 

 

Andere ingekomen stukken noemen de rapportage van de Antea group  

Verkeersveiligheidsanalyse Kanaalroute, Projectnummer 0471146.100 3 februari 2022 

 

 

4.4 

Netwerkeffecten. 

 

De herinrichting van de Kanaalroute heeft om deze reden invloed op de routekeuze van 

weggebruikers, zeker in een variant waarbij de maximum snelheid wijzigt. Een mogelijk 

gevolg is een verschuiving van verkeer naar de N786. Omwonenden langs delen van de 



N786 ervaren in de huidige situatie reeds hinder van het verkeer op de route. Een 

verschuiving van verkeersintensiteiten naar deze route betekent extra verkeersdruk en 

mogelijk extra verkeershinder voor omwonenden langs de N786.  

 

Deze constatering betekent wat ons betreft niet dat de gewenste actie op Kanaal-Zuid route 

uitgesteld moet worden!  

Wij staan volledig achter de krachtige wens van Kanaal-Zuid om de weg zo spoedig mogelijk 

verkeersveilig (waaronder 60 km) te maken. Wel vragen wij extra aandacht en actie voor dit, 

door de gemeente genoemde ‘waterbed effect’ op de N786. Want terwijl wij al jaren werken 

naar oplossingen die zorgen voor minder verkeer door Loenen, zorgt aanpassing van de 

kanaalroute juist voor 10-20% extra verkeer door Loenen! Zonder maatregelen in Loenen 

wordt het probleem dus alleen verschoven. Antea group adviseert dan ook niet voor niets 

om ook naar de rest van Loenen te kijken. Het een kan niet zonder het ander. Wij vragen de 

gemeenteraad daarom om het college opdracht te geven om mitigerende maatregelen uit te 

werken en vast te stellen als onderdeel van het maatregelpakket ‘kanaalroute 60'. 

 

 

 

Ook de provincie stelt in haar Omgevingsvisie Gaaf Gelderland op pagina 12: zich in te 

zetten voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat = een gezonde 

leefomgeving, schone frisse lucht etc. En dat = aandacht hebben voor verkeersveiligheid en 

bedrijvigheid. 

 

In deze stelling huist een dreigend conflict, gezond, veilig, schoon en verkeersveilig versus 

welvarend en bedrijvigheid. De gemeente heeft als verantwoordelijkheid hier alert te zijn om 

te kunnen optreden voor haar inwoners als de doelstellingen dreigen te escaleren. Dat kan 

binnen EerbeekLoenen2030, maar als u daar niet voor kiest, dan kan en moet dat zeker ook 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente Apeldoorn. 

 

Belangengroep N786 heeft de GGD opdracht gegeven om de huidige en de te verwachten 

gezondheidsrisico’s te analyseren en een advies uit te brengen. Op dit moment hebben wij 

een concept rapport wat tot grote bezorgdheid van de aanwonenden van de Eerbeekseweg 

en Beekbergerweg leidt. Wij praten u graag zo spoedig mogelijk bij over de resultaten en 

adviezen uit dit onderzoek. 

 

Ook hier heeft de gemeente zorgplicht en gaan wij graag met de wethouder Prins in gesprek 

om tot een constructief plan te komen.  

 

Verkeersveiligheid op de Eerbeekseweg en Beekbergerweg vraagt om acute aandacht. Wij 

zijn vergevorderd om ook hier gedegen rapportage over op te laten stellen, die ingaat op 

geregistreerde ongevallen (de welbekende ongevallenstatistieken), niet geregistreerde 

ongevallen (bijvoorbeeld waar geen politie bij is geweest) en ervaren verkeersonveiligheid 

(hoge snelheid, niet durven oversteken, etc). 

 

 

Bovenstaande beknopte aanvullende informatie geeft het complexe speelveld weer. De 

verschillende belangen van Kanaal-Zuid en de N786 verdienen allemaal evenwichtige 



aandacht en de ernstige problematiek vraagt om een actieve structurele gebiedsaanpak van 

de gemeente Apeldoorn in samenwerking. 

 

Tot slot. 

 

Wij verwachten van de gemeente Apeldoorn naast ‘aandacht’ voor de N786 problematiek op 

korte termijn een zichtbaar en daadwerkelijk krachtig support in de communicatie met de 

provincie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Belangengroep N786 
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Robert Aalbers 

Annette Bienfait 


