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OVERZICHTSTEKENING
1. Angerloseweg ter hoogte van vijvers Beinum

2. Bushalte Angerloseweg

3. Angerloseweg s-bocht

4. Middengeleiders Breedestraat

5. Rechtstand Breedestraat

6. Ingang wijk Beinum

7. Inrit constructie Bingerdenseweg

8. Oversteek in Bingerdenseweg

9. Plateau Bingerdenseweg

10. Bingerdenseweg buiten de bebouwde kom

ll. Bushalte Bingerdenseweg

12. Uitgang wijk
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Hartelijke groet,

Armand Rood I Projectleider

De gemeente Doesburg is voornmenes om de Angerloseweg, Bredesstraat en Bingerdenseweg opnieuw in te richten.

Wij zijn van mening dat jullie als bewoners, in dit project een grote rol spelen. U weet als geen ander hoe de ruimte fungeert en welke knel
punten er spelen in de openbare ruimte.

In de Doesburgse kaart op de vorige pagina zijn de kaders van de werkzaamheden weergegeven. Binnen deze kaders behandelen wij alle
ideeên en/of knelpunten.

In de afbeelding staan cijfers met plaatsaanduiding, deze worden in de presentatie toegelicht. Voor iedere straat is er een visualisatie ge
maakt hoe het er mogelijk uit kan komen te zien.

Ziet u hierin nog knelpunten of heeft u aanvullende ideeën? Neem dan contact op met Armand Rood.
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1. ANGERLOSEWEG
• In de nieuwe situatie zal meer ruimte zijn voor

de fietser.

• Het trottoir zal hier doorlopen, tot aan de Mo
lengaarde.

• Langs de hele rijweg wordt de berm ingezaaid
met een bloemrijk mengsel en zal als een bij
enlint langs Beinum lopen.



NIEUWE SITUATIE
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2. ANGERLOSEWEG
(BUSHALTE)

• Het asfalt bij de bushalte wordt in de nieuwe
situatie uitgevoerd in zwart asfalt.

De bushalte krijgt dezelfde materialisering en
maatvoering als de pas gerealiseerde bushalte
op de Angerloseweg.



NIEUWE SITUATIE



In deze doorsnede is de bushalte weergegeven.

2. NGERLOSEWEG
(BUSHALTE)

• Daar waar mogelijk gaan we langs de bushalte
en rijweg in de groenvoorziening nieuwe bo
men planten.
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3. ANGERLOSEWEG
(S-BOCHT)

De bocht wordt opnieuw ingericht met een
bredere rijweg.

• Aan beide zijde komt een verhoogd trottoir
langs de rijweg.

Voor de nieuwe situatie zien we kansen om
meer diversiteit in bomen te creëren. De
groenstroken zullen we daar waar de bomen
vervangen dienen te worden herplanten met
diverse soorten.
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4. BREEDESTRAT
• Vanuit bewoners en wegbeheer wordt aange

geven in deze bocht geen voetgangersover
steekplaats te maken. Op deze manier wordt
er schijnveiligheid gecreëerd. Deze worden
hierom op een andere locatie geplaatst waar
de veiligheid van de voetgangers geborgd kan
worden. Deze locatie kan in samenwerking met
de bewoners bepaald worden.

• Ook hier krijgen we brede fietsstroken uitge
voerd met rood asfalt.





S.BREEDESTRAAT
(RECHTSTAND)

• Hier gaan we meer ruimte creëren voor de
fietser. Zo worden de fietstroken breder en het
zwarte asfalt smaller.

• Doordat hier de weg overzichtelijk en langge
strekt is. Is de wens om hier de snelheid te ver
lagen. In de huidige situatie gebeurt dit door
de wegversmalling met paaltjes. De wens van
de gemeente is om deze te vervangen voor een
andere type wegversmalling zonder paaltjes.

• Door de smalle groenstrook bij de rijweg te
betrekken creëren we meer ruimte om 'slin
gers' te maken aan beide zijde van de rijweg.
Hierdoor kunnen we het rode asfalt door laten
lopen en de versmalling in het zwarte asfalt
plaatsen. Deze hoeft niet groen uitgevoerd te
worden. Hier kunnen we iets plaatsen wat voor
Doesburg kenmerkend is of bewoners/bedrij
ven mee laten denken.
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5.BREEDESTRAAT
(RECHTSTND)

In de nieuwe bovengrondse situatie kun je zien
dat ter hoogte van de wegversmalling één auto
tegelijk kan passeren.

• De rode asfaltstroken, die fungeren als fiets
stroken, worden breder in de nieuwe situatie
en worden voorzien van fietssymbolen.



6. INGANG WIJK BEINUM

• Deze locatie wordt definitief ontworpen nadat
de ontwikkeling van centrumplan Beinum dui
delijk is.

• Dit gebied voor de sporthal en winkels willen
we afwaarderen naar een 30 km zone.

• De middengeleider wordt hier 2 meter bre
der waardoor er ruimte ontstaat om deze in te
planten met een nader te bepalen groenvoor
ziening.

Bovenstaande aanpassingen zorgen voor een
aantrekkelijke ingang van de wijk en bovenal
een veiligere oversteekplaats.

• De bushalte krijgt ook in de toekomst een
plaatst op het plateau met dezelfde maatvoe
ring als de reeds uitgevoerde bushalte in de
Angerloseweg.
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6. INGANG WIJK BEINUM

Rekeninghouden met ontwikkeling centrum
plan Beinum.



7. BINGERDENSEWEG

• We zijn vanuit bewoners erg benieuwd naar de
looproutes in deze omgeving. We horen dan
ook graag of de wens er is om trottoirs aan te
leggen, te behouden of te verwijderen.
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8. BINGERDENSEWEG
• De trottoirs lopen straks door over de inritten.

• Fietsstroken worden verbreed.

Daar waar de bomen volgens de boominspec
teur vervangen dienen te worden, worden ver
schillende soorten bomen aangebracht.





9. BINGERDENSEWEG
• De parkeerhaven komt te vervallen.

• Trottoir wordt doorgetrokken.

Groenvakken worden in samenwerking met be
woners opnieuw ingericht.





10. BINGERDENSEWEG
• Huidige inrichting van de rijweg blijft gelijk.

• Vernieuwen asfalt en wegmarkering.

• De bermen zijn geschikt om in te zaaien met
een bijenmengsel, dit brengt mogelijk wel na
delen voor de boer mee. Hierom zullen we dit
eerst bij de eigenaren voorleggen.



11. BINGERDENSEWEG

• Vernieuwen bushalte voorziening.

• Bij deze bushalte kunnen we samen kijken naar
de situering en de inrichting.



12. UITGANG WIJK
• Fietsstroken doorlopen aan beide kanten van

de weg.

• Vernieuwen asfalt en wegmarkering.
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