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Betreft:  Aanpak sluipverkeer A2  
 
 
 
Geachte raad,  
 
LTO Noord afdeling De Betuwe heeft kennis genomen van de voorgenomen plannen om het sluipverkeer van de 
A2 bij Beesd te ontmoedigen of althans in goede banen te leiden. LTO Noord vertegenwoordigt agrarische 
ondernemers in het gebied en we willen het volgende onder uw aandacht brengen. 
 
We onderschrijven dat er maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer aan te pakken. De specifieke maatregelen 
die nu voorgesteld worden doen ons echter vrezen dat het middel erger is dan de kwaal. We vragen u om overleg 
over deze kwestie voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad. 
 
Snelheidsremmers, eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg in Beesd en monitoring. 
Op de Boutensteinseweg (Enspijk / Haaften) zijn nu al 3 plateaus. De plannen zien op nog eens 3 er bij om het 
verkeer te vertragen. Totaal worden dat dan 6 plateaus. Dit soort plateaus leveren meer frustratie en schade op 
aan het landbouwverkeer in dit buitengebied dan aan het sluipverkeer (personenauto’s).  
In het dorp Beesd op de Schuttersweg komen ook nog eens 3 plateaus.  
Dit soort plateaus vormen belemmeringen voor landbouwverkeer. Dit leidt tot schade aan voertuigen en soms ook 
aan de wegconstructie als gevolg van schokken en puntbelasting. Als er omwonenden zijn leveren zware 
landbouwvoertuigen ook meer trillingen op. 
 
Het plan lijkt te zijn om na aanleg van de plateaus te monitoren wat de bijdrage aan het probleem is. We zijn 
benieuwd of de plateaus weer verwijderd worden als blijkt dat de bijdrage nihil is of niet proportioneel is met de 
veroorzaakte overlast?  
 
Verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15.  
Een verkeersregelinstallatie bij het viaduct Boutensteinseweg / Marijkestraat over de A15 gaat ons als 
landbouwverkeer veel hinder opleveren. De wachttijden buiten de spits om worden voor beide kanten te lang, om 
dan van uit stilstand naar boven over het viaduct te rijden is ook niet gewenst. 
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Als gebruikers van het buitengebied worden we graag intensief betrokken in het uitwerken van goede maatregelen. 
Er schijnt in Beesd wel een klankbordgroep te zijn maar wij zijn daar niet bij betrokken. Van een loonwerker die er 
wel was horen we overigens dat er niet veel ruimte voor inbreng was. 
 
Voor aanvullende informatie graag contact opnemen met André Rotteveel, bij voorkeur via e-mail 
arotteveel@ltonoord.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
LTO Noord afdeling De Betuwe 
Ton van Miltenburg 
Voorzitter 
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