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Babberich, 9 september 2013. 

 

Betreft  :  Toename zwaar vrachtverkeer in Babberich 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Met een verwijzing naar onze eerdere brief d.d. 31 december 2012 (hier nogmaals 

bijgesloten) brengen wij als Dorpsraad Babberich graag opnieuw het volgende onder uw 

aandacht. Wij maken ons grote zorgen over de verslechterde situatie in Babberich. 

 

Huidige stand van zaken 

Zoals bekend weert de gemeente Emmerich m.i.v. juli 2013 het vrachtverkeer boven de 

3,5 ton uit de dorpskern van Elten. Dit leidt, zeker nu ook de zomervakantie achter de 

rug is, tot een exponentiële toename per dag van vervoersbewegingen van vrachtverkeer 

langs en door de kern van Babberich en wel via het Witte Kruis, Babberichseweg, 

Dorpstraat en vervolgens via de Beekseweg naar de A12/A3. 

 

Verwijzingen 

Zoals u o.a. op onderstaande foto kunt zien wordt er t.b.v. het vrachtverkeer naar en 

van Lobith zelfs expliciet verwezen naar de omleidingroute via Babberich. 
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Problemen van Elten verplaatst naar Babberich 

Als deze vrachtwagens in Elten de luchtkwaliteit zodanig verslechteren dat men besluit ze 

te weren, hoe erg moet het dan in Babberich wel niet al zijn c.q. gaan worden. Nog 

afgezien van de overlast door trillingen en de veiligheid van voetgangers, fietsers en 

overig verkeer. Ter illustratie wilt u wellicht nogmaals kennisnemen van een videofilm 

over de verkeerssituatie in ons dorp d.d. juni 2011 via de link http://www.dorpsraad-

babberich.nl/CMS/index.php/nieuws/64-verkeersdrukte-dorpstraatwitte-kruis. Daarop is 

te zien hoe de situatie qua verkeersintensiteit en ervaren verkeersveiligheid toen al 

zorgen baarde. Dat is nu alleen nog maar toegenomen. 

 

Ook RTV Gelderland heeft hier op 24 juni aandacht aan besteed: 

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2022384/grensgemeenten-willen-

nieuwe-regionale-weg.htm#.UimQLdKmF4w 

 

Witte Kruis 

Wellicht een onnodige herhaling maar in ons dorp is de overlast voor de aanwonenden 

van het Witte Kruis het grootst omdat ook het verkeer dat afbuigt richting Zevenaar daar 

langs komt. Op dit moment dendert het verkeer van en naar het Gelders Eiland langs de 

voordeur. Met als gevolg enorm veel lawaai, heftige trillingen en slechte luchtkwaliteit, 

die de toelaatbare normen overschrijden en nu alleen maar toeneemt.  

De aanpak van Het Witte Kruis staat al ruim 30 jaar hoog op de agenda. Wij ijveren al 

jaren voor deze verlegging van het Witte Kruis en het aanleggen van een doorsteek 

vanaf de rotonde Witte Kruis / Babberichseweg richting de A12. Deze doorsteek staat ook 

op het verlanglijstje van de gemeente, maar helaas heeft het bij de provincie op dit 

moment nog steeds een lage prioriteit.  

Tenslotte 

Wij verzoeken u als vertegenwoordigers van onze (regionale) overheid en daarmee als 

mede verantwoordelijken voor de leefbaarheid van onze omgeving dat u met adequate 

maatregelen komt om het tij te keren. Wij zijn te allen tijde bereid hierover met u mee te 

denken. 

 

Als belangenbehartigers van de leefbaarheid in Babberich, zien wij uw reactie met 

belangstelling tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Dorpsraad Babberich, 

 

 

 

 

Maarten Witjes                                                                                  Els Wilmer 

Penningmeester                                                                                Secretaris 

 

Bijlage: Kopie brief 31 december 2012 
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In afschrift aan: 

 De Provinciale Staten Provincie Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA 

Zevenaar.  

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwaarden, postbus 49, 6916 ZG 

Tolkamer. 

 Gemeenteraad Zevenaar Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. 

 Gemeenteraad  Rijnwaarden, postbus 49, 6916 ZG Tolkamer. 

 Voorzitter MKB Rijnwaarden, de heer E. Booltink, Komstraat 15-a, 6915AG Lobith 

 Voorzitter Lindus, de heer H.Dekker  Mercurion 3 6903 PX Zevenaar. 

 

 

 

 


