
Reactie op notitie van Royal Haskoning DHV aan gemeente Nijmegen d.d. 24 februari 2022 

Onderwerp: (Links-) afslag Prins Mauritssingel/Verlengde Turennesingel 

Notitie: Kenmerk BI3418-MI-NT-220224-1300 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde notitie willen wij, Stichting Wijkraad Lent, graag reageren. Wij 

zijn van mening dat bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een (links-) afslag 

PMS/Turennesingel, voor het verkeer komend uit het noorden (richting Waalbrug), gekozen is voor 

een tè beperkte benadering. Een aantal factoren zijn bij dit onderzoek niet genoemd/meegewogen. 

1. Afwikkeling regeltechnisch 

Wij begrijpen dat er door de toevoeging van een extra verkeersbeweging (linksaf) conflicten 

ontstaan met de huidige verkeersbewegingen en dat dit consequenties heeft voor de 

wachttijd voor een rood verkeerslicht. Wij zien echter dat een soortgelijke situatie bij de 

bouwweg (Koeweidepad) simpel is opgelost door sensoren die aangeven wanneer er een 

auto rijdt. Alleen dan is er een onderbreking van de vaste cyclus, waardoor de belasting op 

het overige verkeer minimaal is. Is deze flexibele oplossing ook mogelijk bij de VRI van 

genoemde afslag? Wij zien deze optie niet terug in het rapport. 

 

2. Buffering Lent Noord 

In het rapport wordt onder het kopje ‘Verkeer stad in’ omschreven dat het verkeer wordt 

gebufferd bij Laauwikstraat en splitsingspunt. Wijkraad Lent heeft bij de besprekingen met 

de gemeente Nijmegen over de verkeersproblemen op de Prins Mauritssingel veelvuldig de 

mogelijkheid genoemd de VRI bij de bouwweg in te zetten als bufferpunt. Hiermee wordt 

bereikt dat de buffering dan al ruim vóór de bebouwde kom geschiedt. In de huidige situatie 

vindt pas buffering plaats bij de splitsing PMS/Vrouwe Udasingel, zodat bij drukte de auto’s 

stil staan pal voor de woonhuizen ter hoogte van Thermion (Edith Piafstraat). Wanneer de 

VRI van de bouwweg als doseerpunt fungeert heeft dat ook een gunstig effect op de verdere 

doorstroming richting S 100 en Waalbrug. Is deze optie meegewogen in het onderzoek? Wij 

vinden hierover niets terug in het rapport. 

 

3. Opwaardering P&R en OV Nijmegen Noord 

Verder missen wij in het rapport een onderzoek naar de huidige P&R locatie bij de Ovatonde. 

Het ligt voor de hand dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheden die zij nu al 

heeft om het verkeer richting binnenstad te reduceren. Volgens recente gesprekken die wij 

hadden met de beleidsadviseur Mobiliteit van de gemeente Nijmegen, wordt de P&R locatie 

niet optimaal gebruikt. Misschien is het mogelijk om het parkeren op deze locatie 

aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld gratis. Als de gemeente daarnaast met het OV goede 

afspraken maakt en de dienstregeling optimaliseert, zoals de inzet van pendelbussen, zal dat 

het autoverkeer richting stadscentrum aanzienlijk kunnen verminderen. Ook is het raadzaam 

vroegtijdig, door middel van matrixborden, de automobilist te wijzen op deze gratis 

parkeerplaatsen, zodat zij die keuze op tijd kunnen nemen.  

 

 

 

 

 



4. Matrixborden richting S100 

Wat ook veel invloed zou hebben op de verkeersstroom richting Waalbrug, is het aanpassen 

van de tekst op de huidige matrixborden voor het splitsingspunt. Het moet voor de 

automobilist aantrekkelijker worden gemaakt om de route via de Oversteek te volgen, als hij 

niet in de binnenstad hoeft te zijn. Nu staat er vaak dat de rijtijd korter is via de Waalbrug, 

terwijl dat in de praktijk vaak niet zo is. Ook zou de voorkeur via de S100 moeten gelden voor 

de ziekenhuizen CWZ en Radboud, maar dat geeft de huidige bewegwijzering niet aan. 

Hiermee is al veel winst te behalen. Ook dit onderdeel missen wij in het rapport. 

 

5. Voordelen bewoners: de Stelt, Plantjevlag, Vossenpels, Laauwik 

In het rapport worden alleen de nadelen belicht, maar de voordelen van een linksaf missen 

wij. Nu moeten bewoners van deze buurten, wanneer zij vanuit noordelijke richting komen, 

via de Vrouwe Udasingel of Laauwikstraat, de hele wijk door om hun woning te kunnen 

bereiken. Het zal voor een groot deel van Lent véél korter, efficiënter en daarmee duurzamer 

zijn om via de beoogde nieuwe afslag te rijden. Doelstelling hoort altijd te zijn om aansluiting 

te zoeken via de kortste route. Dit voordeel wordt in het rapport nergens meegewogen! 

 

6. Voordelen Griftdijk zuid 

Ook wordt totaal voorbijgegaan aan de voordelen van een linksaf voor de bewoners van de 

Griftdijk Zuid. Nu wordt deze ‘fietsstraat’, die totaal ongeschikt is voor grote aantallen auto’s 

in verband met de prioriteit voor fietsers, veelvuldig als sluiproute gebruikt. Enerzijds om bij 

file makkelijker de Waalbrug te bereiken, maar ook door mensen die woonachtig zijn in de 

Stelt, Plantjevlag etc. Met de bebouwing van het Stadseiland Veur Lent en Hoge Bongerd 

zullen de problemen op de Griftdijk Zuid alleen maar toenemen. 

 

7. Handhaving 50 km 

Verder hebben wij al lange tijd gepleit voor de handhaving van 50 km op de Prins 

Mauritssingel en daar samen met de gemeente, in werkgroepen, onderzoek naar gedaan. 

Hieruit kwam een gedetailleerd rapport met vele aanbevelingen om deze handhaving te 

kunnen bereiken (zoals het plaatsen van flitspalen). Als iedereen zich netjes aan de 

maximumsnelheid houdt en auto’s kunnen kort achter elkaar rijden, dan wordt de 

wegcapaciteit maximaal benut. Dit zorgt voor een optimale doorstroming. Wij missen die 

uitkomsten van 1,5 jaar onderzoek. 

 

Wij zijn van mening dat de conclusie van dit rapport niet getrokken had kunnen worden, omdat 

bovengenoemde aspecten in het geheel niet zijn meegewogen. Wij vinden het rapport te beperkt 

van opzet en tendentieus.  

 

Stichting Wijkraad Lent 


