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VEILIG VAN EN NAAR SCHOOL FIETSEN 
De gemeente Barneveld werkt samen met aannemer Dusseldorp aan de Stationsweg in Barneveld vanaf de 
Gasthuisstraat tot aan de kruising met het Binnenveld. Er komt stiller asfalt op de weg, een nieuw fietspad vanaf de Van 
Wijnbergenlaan tot aan de Harselaartunnel en ten slotte een rotonde ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan.  
 

AANLEG ROTONDE 
Inmiddels zijn we gestart met de aanleg van de rotonde. Deze werkzaamheden duren nog tot ongeveer half november 
2018. Omdat we willen dat iedereen veilig van en naar school kan fietsen, worden jullie omgeleid zolang we bezig zijn 
met de aanleg van de rotonde en het fietspad. Niet leuk, want dit betekent waarschijnlijk dat je langer moet fietsen. Dat 
realiseren we ons allemaal. Maar we willen ook graag dat je veilig van en naar school kunt fietsen. Daarom moet je nu 
meerdere keren de Stationsweg oversteken en kan je niet afslaan naar de Van Wijnbergenlaan maar moet je omrijden 
via de Vliegersvelderlaan. 
 

VOLG DE AANGEGEVEN OMLEIDINGSROUTES 
Natuurlijk is het gezellig om samen te fietsen en te kletsen. Maar wist je dat de meeste ongevallen in een groep 
gebeuren door onverwachte omstandigheden? Let daarom goed op en volg de omleidingsborden. Voor de zekerheid 
hebben we de omleiding ook op de achterzijde van deze brief afgebeeld. 
 

VERKEERSREGELAARS 
Tijdens de ochtend- en avondspits, staat er een verkeersregelaar ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en een bij de 
Wencopperweg. Zij staan er niet voor niets maar helpen je om veilig over te steken tijdens de drukke uren.  
 

DIT WIST JE NATUURLIJK AL SINDS JE VERKEERSEXAMEN MAAR, 
 Houd je aan de verkeersregels en rekening met anderen in het verkeer 

 Gebruik je fietsbel en verlichting 

 Er wordt niet met losse handen gereden 

 We gebruiken de telefoon pas als we beide voeten op de grond hebben 

 Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen 

 Blijf beleefd tegen andere weggebruikers en de wegwerkers 

 Rij altijd op het aangegeven fietspad 

 Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 

 Gooi afval in een afvalbak 
 

WEBCAM 
De aanleg van de rotonde is ook live te volgen via onze webcam op 
https://dusseldorp.nu/projecten/fietsroute-en-rotonde-stationsweg-barneveld 
 

TENSLOTTE 
We kunnen natuurlijk allerlei regels bedenken, maar de verantwoording ligt uiteindelijk bij jezelf.  
 

Dank jullie wel,  
Namens alle mensen van het bouwteam “Stationsweg Barneveld” 
 
 
 
Actuele informatie vindt u op ook op www.barneveld.nl of op de website www.dusseldorp.nu. 

DE OMLEIDINGSROUTE VOOR FIETSERS 
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