	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
8 september 2020

Beste burgemeester,
Wij, de stichting ‘Red Heuven en de Posbank’, willen maatregelen. Het is genoeg, de natuur
op landgoed Heuven en de Posbank en omwonenden kunnen de drukte niet meer aan.
Wat wil de stichting Red Heuven en de Posbank?
1. Meer verkeersveiligheid dus minder drukte op de weg.
Laatste maanden zijn de drukte en de verkeersongelukken richting en rondom de
Posbank en landgoed Heuven nog meer toegenomen. Bezoekers staan regelmatig in de
file. Omwonenden komen er amper tussendoor en hebben last van geluidsoverlast.
Fietsers worden regelmatig aangereden, motoren die bij ongelukken betrokken zijn etc.
De Stichting wil tenminste 30% minder gemotoriseerd verkeer.
2. Meer natuurbehoud- en herstel dus minder drukte in natuur
Bezoekers lopen in drommen met zijn allen door de bossen of op de heide, ook geen
geweldige ‘natuurervaring’ voor hen. Wild laat zich amper meer zien. Afval wordt
achtergelaten, brandveiligheid staat onder druk. Door die grote hoeveelheid mensen en
grote aantallen verkeer staat natuurbehoud- en herstel onder druk.
3. Wij willen geografisch spreiding: minimaal 3 toegangspoorten ook aan Oost en
Noordkant van Veluwezoom dus NIET 1 centrale toegangspoort op landgoed
Heuven.
Landgoed Heuven met het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is niet geschikt
als centrale toegangspoort tot de Veluwezoom en de Posbank met de huidige
verkeersstromen en de verwachte toename daarin.
Meer parkeerplekken daar is niet de oplossing, integendeel… Er moeten meerdere
toegangspoorten komen waar mensen ook kunnen parkeren, inclusief (simpele) horecaen toilet-faciliteiten. Sommige dorpen en hun ondernemers, zoals Dieren en Loenen,
willen hier graag aan meewerken. En ook daar hebben bezoekers prachtige toegang tot
de Veluwezoom. Alternatieve locaties dienen onderzocht te worden voor een centrale
toegangspoort, met geen tot weinig belasting voor natuur en omwonenden.
Wij willen een pakket aan maatregelen op korte en lange termijn!
•

Verbeter spreiding in parkeermogelijkheden op korte termijn.
Zet bijvoorbeeld in het weekend de parkeerplaats open van het gemeentehuis in de
Steeg. Zeker geschikt, zelfs beter, voor mensen die met auto met fiets achterop willen
fietsen naar de Posbank (groot aantal!). Vanaf daar is het 1,5 km fietsen van Posbank
vandaan en veel veiliger en minder druk dan via bezoekerscentrum natuurmonumenten
parkeren en naar Posbank fietsen. Zet dan tijdelijk BOA’s en (corona)borden neer bij
rotonde aan begin Schietbergseweg en verwijs mensen actief door.
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•

Verbeter verkeersveiligheid en geluidsoverlast op korte termijn zoals
o Bouw meerdere (herplaatsbare) drempels in op strategische plaatsen op de
Schietbergseweg, van begin af aan tot boven. Zeker in het weekend.
o Neem in weekenden voorlopig tijdelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld geen
twee-richtingsverkeer op de Schietbergseweg.
o Controleer motoren op geluidsoverlast.
o Belemmer dat wielrenners met 50 km tot 60 per uur naar beneden suizen
o Beperk snelheid tot 30 km/uur en controleer dit en/of zet flitspalen.

•

Ga activiteiten tegen die actief nog meer bezoekers aantrekken, dwz ook geen nieuwe
“natuurspeelplaats” etc door Natuurmonumenten. En ook geen commerciële
evenementen op de Veluwezoom.

•

Promoot de naam “Veluwezoom” in plaats van Posbank.
Posbank lijkt ondertussen synoniem te zijn geworden voor de Veluwezoom maar
Veluwezoom is veel groter.

•

Geen naamswijziging station Rheden in station Posbank.
Geweldig als mensen met het openbaar vervoer komen, maar die weten heus wel station
Rheden te vinden. Je wilt spreiden. En de Veluwezoom is veel groter dan de Posbank.

•

Geen uitbreiding van het bezoekerscentrum en geen mega-parkeerplaats.
Landgoed Heuven, de Posbank en de Schietbergseweg kunnen de drukte niet meer aan.
De Stichting is dan ook tegen een uitbreiding van het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten. Wij zijn ook tegen een mega- parkeerplaats op het terrein van de
voormalige manege. Meer parkeerplaatsen lost de problemen niet op, integendeel, het
maakt de problemen groter! Spreiding in toegangspoorten is de oplossing.

•

Onderzoek en start zo snel mogelijk die extra toegangspoorten of een andere locatie,
samen met o.a. de provincie, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap.

Wij willen graag met u in gesprek hierover en zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Red Heuven en de Posbank,
Dick van der Kolk
voorzitter
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