
Over de verkeersintensiteit Heumensebaan en Ringbaan 
 
Er zijn veel klachten over toenemende intensiteit van het verkeer op de Heumensebaan en 
Ringbaan in Molenhoek. Het verkeer gaat hier door de woonwijk en de bewoners hebben 
last van de drukte van het autoverkeer en de bijkomende geluidsoverlast. Ook zijn er zorgen 
over de veiligheid en de kwaliteit van de lucht. 
 
De aanwonenden hebben vooral last van een stroom van auto’s die zich in de vroege 
ochtend komend van Groesbeek door Molenhoek naar de A73 beweegt. Om 05.30 wakker 
worden van muziek bonkende auto’s en over drempels rammelende aanhangers te worden 
gewekt is niet fijn. In de namiddag komt deze stroom weer terug. Sommigen ervaren al 
meer dan 20 jaar overlast. 
 
Klopt het wel dat de overlast toeneemt? Daar zijn cijfers over. 
 
In 2013 zijn op verschillende plekken metingen gedaan. Uit de uitgevoerde tellingen blijkt 
dat de verkeersintensiteit op de Heumensebaan gemiddeld 4150 motorvoertuigen per 
etmaal bedraagt. Dan al wordt er opgemerkt dat deze intensiteiten aan de bovengrens zitten 
van acceptabele verkeersintensiteiten voor verblijfsgebieden. De verkeersintensiteiten op de 
Ringbaan, tussen de aansluitingen met de Middelweg en de Rijksstraatweg (N271), 
bedragen in 2013 zelfs al 8100 bewegingen per dag.  
 
De laatste metingen zijn van november 2019: 5012 bewegingen per dag voor de 
Heumensebaan en 8463 aan het begin van de Ringbaan. Dat is in slechts 6 jaar tijd een 
toename van 21% op de Heumensebaan en bijna 5% op de Ringbaan. En dat op een route 
die eigenlijk in 2013 al “te druk” was. Meer recente metingen ontbreken. De indruk van 
omwonenden is wel dat de drukte steeds maar toeneemt, ondanks corona. 
 
Gedurende de laatste jaren zijn er op de Heumensebaan en Ringbaan verkeersbeperkende 
maatregelen uitgevoerd, zoals borden, drempels, lijnen en bloembakken.  Het blijkt dus dat 
ondanks al die maatregelen in het verleden het verkeer op de Heumensebaan en Ringbaan 
in Molenhoek steeds maar is toegenomen. 
 
Wordt het in de toekomst beter? Nee, in tegendeel. Er staan verschillende ontwikkelingen 
op stapel. Er zijn woningen nodig. Groesbeek heeft wat dat betreft grote plannen. En ook de 
gemeente Mook en Middelaar wil in Molenhoek zuid 250 woningen ontwikkelen. Daarnaast 
zal naarmate het aantal graven groeit ook de locatie Natuurbegraven steeds meer verkeer 
genereren.  
 
Daar waar de bovengrens van de verkeersintensiteit in 2013 al leek bereikt, ervaren 
aanwonenden sinds die tijd overlast van vooral het doorgaande verkeer. Dat duurt al veel te 
lang. En het wordt in de toekomst zeker niet minder. Het is daarom hoognodig het 
doorgaande verkeer van en naar Groesbeek met een nieuwe weg langs het spoor buiten de 
woonwijk te geleiden en het probleem van verkeersoverlast op de Heumensebaan en 
Ringbaan structureel aan te pakken. 
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Bijlage: 
 
 

Verkeersbewegingen motorvoertuigen per etmaal 
Traject Okt 2013 1) Apr 2016 2) Nov 2019 3) 
Lindenlaan – Oude Bovensteweg 
(Heumensebaan) 

4150 4750 5012 

N271 – Middelweg (Ringbaan) 8100  8463 
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