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Onderwerp: Toelichting ontwerp rotonde Dalweg-Hommelseweg
		
en parkeerbalans.
Beste Arnhemmer,
In december en januari heeft u van ons een brief ontvangen over de aanpak van de kruising
Hommelseweg-Dalweg en het pleintje bij de St Antonielaan. Uw bijdrage en mening heeft ons enorm
geholpen een plein met parkeerplaatsen en zoveel mogelijk groen te ontwerpen.
Stemmen
Per mail hebben 22 bewoners een stem uitgebracht op dalweg@arnhem.nl. Een mooie ‘opkomst’ al je
bedenkt dat wij 41 enveloppen hebben verstuurd naar de ‘omwonenden’ van het plein.
De uitslag:
8 stemmen voor schets 1
13 stemmen voor schets 2
1 stem voor schets 3.
Schets 2 hebben we uitgewerkt en we hebben ook een wijziging moeten doorvoeren. Het idee om de
St. Antonielaan als fietspad te laten aansluiten op de rotonde levert voor de automobilist komende van
de Dalweg een onoverzichtelijke en dus onveilige situatie op.
Het hele ontwerp van het plein en de rotonde is klaar. In de bijlage lichten we u het ontwerp graag toe.
Vervolg
Deze informatie is terug te vinden op www.arnhem.nl/dalweg) en is ook te vinden op de site van
bewonersnetwerk Klarenbeek https://bnkarnhem.nl/kruispunt-dalweg-hommelseweg-thomas-a-kempislaan/
In de schoolvakantie van komende zomer leggen we de rotonde aan. Begin oktober ligt er een mooi
resultaat en in november zetten we planten erin.
Als u nog vragen heeft kunt u deze per mail aan ons doorgeven via: dalweg@arnhem.nl
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Karel Jacobs
Projectleider
Gemeente Arnhem

Hieronder lichten we u graag het ontwerp toe:
Parkeerbalans
Het is belangrijk dat alle weggebruikers zoals fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken op de
Dalweg. Daarom wordt de rotonde aangelegd. Een rotonde neemt wel meer ruimte in dan een gewone
kruising. De aanleg van de rotonde gaat ten koste van parkeerplaatsen. Buiten de kruising vervallen
totaal elf parkeerplaatsen, op het pleintje komen er totaal negen, dat is drie meer dan nu het geval is.
De ‘parkeerbalans’ is min acht parkeerplaatsen. We hebben ons best gedaan dit tot een minimum te
beperken. We hebben nog gekeken of we dit op een andere plek in de omgeving kunnen compenseren,
maar dat blijkt helaas niet het geval.
Toelichting ontwerp
Op alle toegangswegen van de rotonde leggen we een zebrapad aan. In het midden van het zebrapad
is voor onder andere minder validen de minimaal vereiste ruimte om te kunnen wachten bij oversteken.
Net na de zebra op de Hommelseweg begint de 30 km zone van de Hommelseweg. Met de interne
voorbereiding van de Hommelseweg starten we aan het begin van de zomer en willen die einde 2022
als 30 km weg inrichten.
Het voetpad aan de zijde van de Hommelseweg - Thomas á Kempislaan langs de weg vervalt. Als
voetganger kan je langs het plein van de Klaas Katerlaan lopen. Een verkeerstelling op 21 en 23 januari
2020, gedaan op dinsdag en donderdag in de ochtendspit en middagspits geeft als resultaat:
•
•
•

In de ochtend spits steken er gemiddeld negen mensen langs de Hommelseweg de Thomas a
Kempislaan over.
In de middagspits steken er gemiddeld 13 mensen langs de Hommelseweg de Thomas a
Kempislaan over.
bron: Bureau de Groot Volker, rapportnummer: 191597-01

Met deze getallen verwachten we dat het op het pleintje van de Klaas Katerlaan rustig blijft
met voetgangers in de spits. Het voetpad langs Hommelseweg 432 en Klaas katerlaan 2a wordt breder.
Bomen en Groen
We gaan twee bomen verplanten en twee bomen kappen. De laatste boom in de middenberm van de
Dalweg heeft in één tak een dusdanige diepe scheur, waardoor de levensverwachting van de boom
laag is. Deze boom compenseren we met een nieuwe boom. De plataan naast de Tango verkeert in
slechte staat en heeft een ook lage levensverwachting. Deze boom kappen we en compenseren we.
De te verplanten bomen staan op en naast het toekomstige pleintje. Op 11 en 12 maart worden deze
bomen verplant.
Het groen tussen de parkeerplaatsen en de rotonde wordt in een groenontwerp uitgewerkt. Details van
planten, heesters en kruiden voegen we later in het ontwerptraject toe. Het midden van de rotonde moet
een open karakter houden. Hier is ruimte voor kunst of lage begroeiing. In het midden komt een mast
voor de trolleylijnen en een wateropvangpunt voor regenwater dat de grond in kan zakken.
Laadplekken elektrische auto
In de buurt is eerder onder bewoners onderzocht wat goede laadplekken zijn voor elektrische auto’s.
Daaruit kwam naar voren dat het pleintje bij de St. Antonielaan een goede plek is. We plannen er twee
op het plein. Dit worden laadpalen tot 24kW. Tango legt misschien twee laadplekken op hun eigen grond
aan.
Tango
De Gemeente neemt voor de aanleg van de rotonde grond over van Tango. De beschikbare grond die
wij van Tango mogen overnemen heeft mede bepaald waar de rotonde nu in het ontwerp ligt. Strak
tussen het plein van de Klaas Katerlaan en de Tango in. De lijn van de Hommelseweg die zo recht
mogelijk moet doorlopen om voor de bussen een veilig te passeren rotonde te kunnen aanleggen. Naast
de Tango ruilen we een stuk voetpad uit om Tango iets meer ruimte te geven om op hun grond
laadplekken te kunnen ontwikkelen.
Bushaltes
De bushalte op de Hommelseweg worden voor de rotonde gelegd. Erna zou bij een stoppende bus een
file op de rotonde veroorzaken met als gevolg dat het er geregeld stil staat. De bushalte die je naar de
stad brengt leggen we ter hoogte van de Kentalisschool aan.
Bijlage: Ontwerp rotonde/herinrichting Hommelseweg

