
Te onderzoeken alternatieven en varianten 

Alternatieven: alternatief bestaande route en Campusroute 

Om de verkeers- en milieueffecten te kunnen bepalen, zijn voor het ABR en de Campusroute 
varianten referentieontwerpen gemaakt (op schetsontwerp niveau). In het MER zijn de tekeningen van 
de referentieontwerpen van de alternatieven en varianten opgenomen. Het doel van deze 
referentieontwerpen is om inzicht te geven in de soort en situering van maatregelen ten opzichte van 
de omgeving. Deze ontwerpen zijn daarom indicatief van aard en hebben geen status als 
(schets)ontwerp voor de uitvoering. Zo is de wijze waarop de ontwerpen exact worden ingepast in de 
omgeving nu nog niet bekend. Dit wordt ten tijde van de uitwerking van de voorkeursvariant bepaald.  
 
In onderstaande figuur zijn het ABR en de Campusroute varianten schematisch weergegeven, daarna 
volgt een inhoudelijke toelichting.  
 
Figuur Overzichtskaart situering Campusroute varianten en Alternatief Bestaande Route  

 
Alternatief Bestaande Route 
Bij het ABR (ABR) wordt de N781/Mansholtlaan en Nijenoord Allee op verschillende plekken 
opgewaardeerd (zie bovenstaand figuur). De maximum snelheid vanaf het kruispunt Mansholtlaan met 
de Kielekampsteeg / Kierkamperweg tot aan de rotonde Droevendaalsesteeg is 80 km/u. De 



maximum snelheid om op het resterende traject is maximaal 50 km/u. In onderstaande figuur1 is een 
visualisatie opgenomen van het ABR.  

 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Alternatief Bestaande Route (ABR) 

 
 
Wegvak Mansholtaan 
Het wegvak vanaf het kruispunt Mansholtlaan met de Kielekampsteeg / Kierkamperweg tot aan de 
Nijenoord Allee wordt verbreed van 2x1 tot 2x2 rijstroken. De busbanen worden in de huidige vorm 
behouden, maar worden wel verplaatst om ruimte te maken voor 2x2 rijstroken. De uitbreiding van het 
gehele profiel is aan de oostzijde voorzien, dit in verband met de aansluiting op bestaande 
infrastructuur en de ruimtelijke inpasbaarheid. Het bestaande fietspad wordt vervangen door een 
fietspad aan de oostkant van de Mansholtlaan. Dit fietspad komt over de gehele lengte tussen het 
kruispunt Kielekampsteeg / Kierkamperweg en kruispunt Nijenoord Allee te liggen. De vrijgekomen 
ruimte aan de westzijde wordt gebruikt voor de uitbreiding van de Mansholtlaan.  
De rotonde Droevendaalsesteeg wordt tot een met verkeerslichten geregeld kruispunt met 
gelijkvloerse fietsoversteken omgebouwd.  
Direct hierop volgend wordt nog een nieuw kruispunt gerealiseerd, kruising Mansholtlaan / 2e 
aansluiting De Born Oost. Ook dit kruispunt wordt met verkeerslichten geregeld en met gelijkvloerse 
fietsoversteken uitgevoerd. De nieuwe aansluiting ligt tegenover de busbaan en buigt daarna uit 
richting de bestaande weg op het bedrijventerrein. De busbaan is richting het zuiden verschoven, om 
de uitbuiging van de nieuwe tak naar De Born Oost te minimaliseren.  
De kruising tussen de Mansholtlaan en Nijenoord Allee wordt beperkt aangepast. Hier wordt alleen 
een extra opstelvak linksaf vanaf de Nijenoord Allee gerealiseerd.  
 

                                                      
1 In bijlage 7 van dit MER zijn de visualisaties op groter formaat opgenomen. 



Wegvak Nijenoord Allee 
De bestaande situatie (1x2; 1 rijstrook per richting) wordt gehandhaafd, wel zijn er aanpassingen bij 
kruispunten. 
De kruising Nijenoord Allee / Churchillweg wordt aangepast waarmee een aparte opstelstrook voor 
alle richtingen op de Nijenoord Allee en gelijkvloerse oversteekplaatsen voor fietsers wordt 
gerealiseerd. Voor de extra opstelstroken is gekozen om te verbreden richting het noorden, vanwege 
ruimtegebrek ten zuidwesten van het kruispunt.  
Ook wordt het kruispunt Nijenoord Allee / Mondriaanlaan / Rooseveltweg aangepast. Voor deze 
kruising geldt hetzelfde als bij de Churchillweg: het maximale ruimtebeslag is ingetekend, met 
gelijkvloerse oversteken voor fietsers aan alle zijden. Net als bij het kruispunt met de Churchillweg 
worden aparte opstelstroken voor alle richtingen en gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen gerealiseerd. 
Ook hier is voor verbreding richting het noorden gekozen, vanwege de bebouwing aan de zuidzijde 
van het kruispunt.  
 
Daarnaast wordt uitgegaan van een westelijke inprikker via de busbaan Mondriaanlaan naar de 
Wageningen University and Research (WUR). 
 
Alternatief Campusroute  
De Campusroute is bedoeld als extra ontsluiting vanuit het westen van Wageningen richting de 
N781/Mansholtlaan en aansluitend de A12. Ook is de nieuwe weg bedoeld om de bereikbaarheid van 
de campus te vergroten. Voor de Campusroute zijn in samenspraak met de omgeving totaal 6 
onderscheidende varianten ontwikkeld. 
 
Algemene uitgangspunten 
Voor het ontwerp van de Campusroute varianten gelden de volgende algemene uitgangspunten die 
zijn ontleend aan de doelstelling van het project en het provinciale en gemeentelijke beleidskader met 
betrekking tot wegen:  
 de richtlijnen uit de ASVV 2012 (binnen de bebouwde kom) en het Handboek wegontwerp 2013 

2(buiten de bebouwde kom) zijn gehanteerd;  

 de weg is grotendeels gelegen binnen het gekozen zoekgebied zoals is opgenomen in de NRD, 
zie figuur 5.3; 

 de weg is gelegen op maaiveld;  
 de weg wordt getypeerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW); 
 de weg krijgt 1 rijstrook per richting met scheiding van de rijstroken (2x1 rijstroken);  
 de maximale snelheid varieert tussen minimaal 50 en maximaal 80 km/u (minimale en maximale 

snelheid van een gebiedsontsluitingsweg);  

 buiten de gebouwde komt geen verlichting, behalve bij kruispunten. Binnen de bebouwde kom 
wordt de weg wel verlicht.  

  

                                                      
2 Niet alle varianten voldoen helemaal aan het Handboek wegontwerp 2013. Dat is het geval bij de varianten waarbij over het 
gehele tracé een 50 km / h binnen de bebouwde kom profiel geldt. Deze varianten zijn toch in het MER meegenomen om te 
toetsen in welke mate deze varianten voldoen aan de doelstelling en wat de effecten op het milieu zijn. Hierdoor zijn alle 6 door 
de belanghebben ingebrachte varianten van de Campusroute op een gelijkwaardige manier onderzocht en met elkaar 
vergeleken.   



Figuur Ligging zoekgebied Campusroute 

 

 
Dwarsprofiel  
Het uitgangspunt voor de Campusroute is één rijstrook per richting op de wegvakken. De richtlijnen 
van provincie Gelderland schrijven bij een GOW buiten de bebouwde kom gescheiden rijstroken voor, 
waardoor uit zal worden gegaan van 2x1 rijbaan over het gehele tracé. Het dwarsprofiel van de weg is 
afhankelijk van of het binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom is gelegen.  
 

Figuur Visualisatie van het dwarsprofiel buiten de bebouwde kom 

 

 

 

 



Figuur Visualisatie van het dwarsprofiel binnen de bebouwde kom 

 
 
 
Standaard is de benodigde obstakelvrije ruimte als maat aangehouden waarbinnen bermen worden 
ingericht. Dat is 5,55 meter bij 80 km/uur, buiten de bebouwde kom en 1,5 meter bij 50 km/uur, binnen 
de bebouwde kom. Hiernaast is 8 meter ruimte voor een primaire watergang aangehouden (ten 
noorden van de Plassteeg) of 5 meter voor een andere watergang. 
 
Aansluitingen 
De Campusroute is gesitueerd tussen de Nijenoord Allee, ter hoogte van het kruispunt met de 
Mondriaanlaan / Rooseveltweg, en de Mansholtlaan, ter hoogte van het kruispunt met de 
Kielekampsteeg / Kierkamperweg.  
Naast de nieuw aan te leggen Campusroute wordt ook uitgegaan van een westelijke inprikker naar de 
Wageningen University and Research (WUR), die uitkomt ten zuiden van het Vitae gebouw of waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande busbaan. Een noordelijke inprikker bestaat al (de 
Bornsesteeg) en moet behouden blijven. Bovendien moet hier ook de aansluiting met de Bornsesteeg 
naar het noorden toe behouden blijven. Dit kruispunt dient tevens als oversteek voor verkeer dat 
gebruik maakt van eventuele parallelwegen.   

Te onderzoeken varianten Campusroute 

De varianten verschillen ten opzichte van elkaar op:  
 de maximumsnelheid: 80 km/uur of 50 km/uur;  
 ligging van het trace: ten opzichte van het Dassenbos, de woonwijk Noordwest, WUR en de Born; 
 wijze van aansluiten op het bestaand wegennet: aansluiting op kruispunt Nijenoord Allee / 

Mondriaanlaan/Rooseveltweg, Mansholtlaan17F

3 (de aansluiting op de Bornsesteeg is in alle 
varianten gelijk); 

 de aanwezigheid en configuratie van een parallelstructuur voor langzaam verkeer; 
 landbouwvoertuigen mogen niet over de Campusroute rijden. Hiervoor is een parallelstructuur 

ontworpen en zij kunnen – zoals nu ook toegestaan – gebruik maken van de Mantsholtlaan en de 
Nijenoord Allee. 

De varianten Campusroute zijn beschreven vanaf de Nijenoord Allee tot aan kruispunt Mansholtlaan.  
 

                                                      
3 Het kruispunt Campusroute – Mansholtlaan ligt bij alle varianten op de plek waar nu de Kielekampsteeg aansluit op de 
Mansholtlaan. De situatie is ook gelijk in alle varianten: De Campusroute krijgt bij de aansluiting op de Mansholtlaan twee 
opstelstroken voor linksaf, 1 opstelstrook voor rechtdoor en 1 opstelstrook voor rechtsaf. Alleen de aansluiting van de 
parallelweg verschilt in de varianten.  
 



Campusroute variant 1  

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 1 

 
 
Profiel en snelheid  
De nieuwe weg ligt zowel in de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom.  
Binnen de bebouwde kom wordt het standaardprofiel van provincie Gelderland voor 2x1 binnen de 
bebouwde kom (bibeko) aangehouden, zonder fietspaden. Buiten de bebouwde kom wordt het 
standaardprofiel 2x1 buiten de bebouwde kom (bubeko) toegepast, zonder fietspaden (zie 
bovenstaand figuur). 
In de bebouwde kom kent de weg vanaf de Nijenoord Allee tot aan de komgrens een snelheid van 
maximaal 50 km/u. Vanaf de komgrens tot aan de Mansholtlaan wordt een maximale snelheid van 
80km/u toegepast. Deze komgrens ligt ongeveer 100 meter voor de buiging van de weg richting de 
Plassteeg / Kielekampsesteeg.  
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
Het kruispunt met de Mondriaanlaan en de Rooseveltweg schuift op naar het noordwesten, de 
Campusroute richting de Nijenoord Allee wordt een doorgaande route. De Nijenoord Allee richting het 
oosten sluit op de huidige plek aan op de Rooseveltweg. Dit kruispunt wordt uitgevoerd met 
verkeerslichten en met gelijkvloerse fietsoversteken.  
De Campusroute wordt via een westelijke inprikker met een kruispunt aangesloten op de busbaan.  
Vervolgens wordt met een boog het Dassenbos doorsneden. Voorbij deze bocht volgt een recht deel 
parallel aan de Dijkgraaf. Vervolgens volgt een ruime bocht waarna het tracé op de Plassteeg terecht 
komt.  
 



Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornstesteeg. Deze gelijkvloerse kruising wordt gesitueerd op de 
bestaande kruising Bornsesteeg, Kielekampsteeg en Plassteeg. De Plassteeg buigt hierbij ter plaatse 
af richting noorden om vervolgens de Campusroute te kruisen aan de zuidkant waar het overgaat in 
een parallelweg ten zuiden van de Campusroute, tot aan de aansluiting met de Mansholtlaan. De twee 
aanliggende boerderijen worden op de parallelweg aangesloten.  
Vanaf de kruising met de Bornsesteeg ligt de Campusroute vervolgens evenwijdig aan de Plassteeg 
en Kielekampsteeg, om vervolgens tussen de boerderijen aan weerzijden van de Kielekampsesteeg 
naar het noorden te buigen. Vervolgens sluit het aan op de Mansholtlaan.  
 
Campusroute variant 2 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 2 

 
 
Profiel en snelheid  
De weg komt in zijn geheel binnen de bebouwde kom te liggen. Het kent een standaard dwarsprofiel 
2x1 binnen de bebouwde kom en een snelheid van maximaal 50 km/u. 
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
Het huidige kruispunt Nijenoord Allee - Mondriaanlaan / Rooseveltweg wordt uitgebreid met extra 
opstelvakken. Het huidige kruispunt Mondriaanlaan – Busbaan, waarbij de Campusroute verdergaat 
over de busbaan wordt uitgebreid en hier wordt de westelijke inprikker naar de WUR aangesloten. 
Vanaf de Nijenoord Allee wordt voor een deel de ligging van de huidige busbaan aangehouden als 
basis voor het nieuwe tracé. De busbaan behoudt hierbij zijn functionaliteit. De weg buigt vervolgens 
af van de bestaande busbaan waarna het om het Dassenbos heenslingert om vervolgens weer terug 
te buigen richting de Dijkgraaf om het gebouw van Carus heen.  
 



Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornstesteeg. Deze gelijkvloerse kruising is gelijk aan variant 1.  
Vanaf de kruising met de Bornsesteeg ligt de Campusroute vervolgens evenwijdig aan de Plassteeg 
en Kielekampsteeg, om vervolgens tussen de boerderijen aan weerzijden van de Kielekampsesteeg 
naar het noorden te buigen. Vervolgens sluit het aan op de Mansholtlaan. Dit wegvak is nagenoeg 
gelijk aan variant 1.  
 
Campusroute variant 3 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 3 

 
 
Profiel en snelheid  
De nieuwe weg ligt zowel in de bebouwde als buiten de bebouwde kom.  
Binnen de bebouwde kom wordt het standaardprofiel van provincie Gelderland voor 2x1 binnen de 
bebouwde kom aangehouden. Buiten de bebouwde kom wordt het standaardprofiel 2x1 hiervoor 
toegepast. 
 
In de bebouwde kom kent de weg vanaf de Nijenoord Allee tot aan de komgrens een snelheid van 
maximaal 50 km/u. Vanaf de komgrens tot aan de Mansholtlaan wordt een maximale snelheid van 
80km/u toegepast. Deze komgrens ligt ongeveer 100 meter voor de buiging van de weg richting de 
Plassteeg / Kielekampsesteeg. Het profiel en de snelheid in variant 3 is gelijk aan variant 1.  
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
De aansluiting van de Campusroute op de Nijenoord Allee ligt in deze variant ten oosten van de 
Sterflat.  
Waar de Campusroute de bestaande busbaan kruist, komt richting het oosten de Westelijke inprikker 
naar de WUR toe. Richting het westen blijft de busbaan liggen. De toegang naar Noordwest, via de 
kruising met de Rooseveltweg blijft zoals deze nu is.  



Het oostelijk deel van het Dassenbos wordt door deze variant deels doorsneden. Daarna slingert de 
weg om het bos richting de Dijkgraaf om het gebouw van Carus heen. Voorbij deze bocht volgt een 
recht deel parallel aan de Dijkgraaf. Vervolgens volgt een ruime bocht waarna het tracé op de 
Plassteeg terecht komt.  
 
Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornstesteeg. Deze gelijkvloerse kruising is gelijk aan variant 1.  
De Campusroute wordt tussen de Bornsesteeg en Mansholtlaan ten noorden van de monumentale 
boerderij aangelegd. De bestaande Kielekampsteeg blijft bestaan en wordt een parallelweg. 
Vervolgens sluit het aan op de Mansholtlaan. 
 
Campusroute variant 4 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 4 

 
 
Profiel en snelheid  
De weg komt in zijn geheel binnen de bebouwde kom te liggen. Het kent een standaard dwarsprofiel 
2x1 binnen de bebouwde kom en een snelheid van maximaal 50 km/u. 
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
De aansluiting met de Nijenoord Allee is hetzelfde als in variant 1.  
Het volledige wegvak tussen de Bornsesteeg en Mansholtlaan is ontworpen volgens het standaard 
dwarsprofiel 2x1 binnen de bebouwde kom.  
 
Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornstesteeg. Deze gelijkvloerse kruising is gelijk aan variant 1.  
 



Het ontwerp van het wegvak Bornsesteeg tot aan de kruising Mansholtlaan is verder gelijk als variant 
1 en 2.  
 
Campusroute variant 5 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 5 

 
 
Profiel en snelheid  
De weg komt in zijn geheel binnen de bebouwde kom te liggen. Het kent een standaard dwarsprofiel 
2x1 binnen de bebouwde kom en een snelheid van maximaal 50 km/u. 
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
De aansluiting van de Campusroute op de Nijenoord Allee ligt in deze variant ten oosten van de 
Sterflat. Het oostelijk deel van het Dassenbos wordt door deze variant deels doorsneden. Daarna volgt 
het een rechte lijn richting de Plassteeg. Hierbij worden de gebouwen van Carus doorsneden.  
 
Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornstesteeg. Deze gelijkvloerse kruising is gelijk aan variant 1.  
Het ontwerp van het wegvak Bornsesteeg tot aan de kruising Mansholtlaan is verder gelijk als variant 
1, 2 en 4.  
 



Campusroute variant 6 

Figuur Visualisatie MER-wegontwerp Campusroute variant 6 

 
 
Profiel en snelheid  
De nieuwe weg ligt zowel in de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom.  
Binnen de bebouwde kom wordt het standaardprofiel van provincie Gelderland voor 2x1 binnen de 
bebouwde kom aangehouden. Buiten de bebouwde kom wordt het standaardprofiel 2x1 buiten de 
bebouwde kom toegepast. In de bebouwde kom kent de weg vanaf de Nijenoord Allee tot aan de 
komgrens een snelheid van maximaal 50 km/u. Vanaf de komgrens tot aan de Mansholtlaan wordt 
een maximale snelheid van 80 km/u toegepast. Deze komgrens ligt ongeveer 100 meter voor de 
buiging van de weg richting de Plassteeg / Kielekampsesteeg.  
 
Wegvak Nijenoord Allee – kruising Bornsesteeg  
Het huidige kruispunt Nijenoord Allee - Mondriaanlaan / Rooseveltweg wordt uitgebreid met extra 
opstelvakken. Het huidige kruispunt Mondriaanlaan – Busbaan, waarbij de Campusroute verdergaat 
over de busbaan, wordt uitgebreid en hier wordt de westelijke inprikker naar de WUR aangesloten.  
De weg ligt vanaf hier parallel aan de Dijkgraaf. Het Dassenbos wordt op deze manier aan de 
westzijde doorsneden. 
 
Kruising Bornsesteeg - Mansholtlaan 
De Campusroute kruist de Bornsesteeg. Deze gelijkvloerse kruising is gelijk aan variant 1.  
De weg wordt tussen de Bornsesteeg en Mansholtlaan ten noorden van de monumentale boerderij 
gelegd. De bestaande Kielekampsteeg blijft bestaan en wordt een parallelweg. Vervolgens sluit het 
aan op de Mansholtlaan. 
 


