‘Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen’
16 september 2015, 13.00 – 16.00 uur, gemeentehuis Harderwijk
Verslag

Op 16 september 2015 hebben de Regio Noord-Veluwe en het ROV Oost-Nederland in samenwerking
met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een
Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit
vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal
tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROWFietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van
kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten
bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

Tijdens dit Ontwerperscafé zijn de volgende casussen behandeld:


Casus gemeente Ermelo, kruispunt Dirk Staalweg/Hamburgerweg/ Paul Krugerweg



Casus gemeente Heerde, rotonde Kamperweg/ Brinklaan/ Stationsstraat/ Wilhelminalaan



Casus gemeente Hattem, kruising Hessenweg/ Roseboomspoor Hattem

Op de volgende pagina’s zijn de casussen verder toegelicht aan de hand van beeldmateriaal.
Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten
tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Casus gemeente Ermelo – kruispunt Dirk Staalweg – Hamburgerweg – Paul Krugerweg
Op dit kruispunt is het voornaamste probleem de oversteekbaarheid en het gedrag van
(voornamelijk) fietsers en de hoeveelheid waarin zij van het kruispunt gebruik maken. Ook de
verkeersdrukte op de Hamburgerweg speelt een belangrijke rol bij de gevonden problemen.
Door de volumes waarin beide partijen van het kruispunt gebruik willen maken ontstaan situaties
die niet als veilig beschouwd kunnen worden. Fietsers zijn vaak ongeduldig en steken
over wanneer zij denken dat het mogelijk is. Daarbij komt het wel eens voor dat zij “vast”
komen te zitten in de voorsorteerruimte voor linksafslaand autoverkeer.
De middelbare schooljeugd heeft de volgende problemen aangegeven:
 Auto 's rijden erg hard;
 De auto's rijden te dicht op het fietspad;
 De weg is heel breed;
 Er is geen fietspad;
 Er is geen goed fietspad;
 Er is geen goede plaats om over te steken;
 Er is te veel verkeer;
 Er komen op het fietspad ook fietsers uit de tegengestelde richting;
 Er zijn veel fietsers en bromfietsers;
 Er zijn veel vrachtwagens;
 Er zitten fietsers en bromfietsers op hetzelfde fietspad;
 Het is niet duidelijk wie er voorrang heeft.
Verkeersintensiteiten:
Paul Krugerweg (tussen Hamburgerweg en Sportlaan) 3.900 mvt/etmaal;
Hamburgerweg ca. 15.000 mvt/etmaal
Dirk Staalweg ca. 5.600 mvt/etmaal
Ongevalcijfers:
Voor 2008 zijn er diverse ernstige ongevallen geweest, om hier de aandacht op te vestigen is in het
verleden het kruispunt voorzien van een groene kleur (2008). In 2009 hebben er 4 ongevallen
plaatsgevonden en 1 in 2011.

Ontwerpuitdaging
Op welke manier kunnen we de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeteren?
Ontwerpsuggesties/ discussie
Tijdens de workshoprondes is een aantal oplossingsrichtingen ingebracht. Waar tijdens de
workshoprondes de meeste reacties over werden gemaakt was dat het kruispunt erg ruim was
opgezet. Dit leidde in eerste instantie tot ingrijpende suggesties zoals:
 een ovonde, met vrijliggende fietspaden en overrijdbare gedeeltes voor vrachtverkeer;
 het voorrangspleintje (meegestuurd is het afstudeerrapport “Voorrangspleintjes” van twee
Windesheim studenten).
Vraag is of de huidige ruimte voldoende is om een ovonde of voorrangspleintje aan te leggen met
vrijliggende fietspaden of dat er groenstroken/tuinen opgekocht dienen te worden door de
gemeente.
Minder ingrijpende suggestie waren gericht op het compacter maken van het kruispunt:
 Bredere fietsstroken (ten koste van trottoir of rijbaan), voor visuele wegversmalling;






Dirk Staalweg en Paul Krugerweg vormgeven als ETW’s. Dit leidt tot een overzichtelijker en
compact kruispunt (opmerking: vanaf de Hamburgerweg slaat veel vrachtverkeer af in de
Dirk Staalweg voor bevoorrading winkels);
Fietsvoorziening langs de weg uitbuigen;
Aanvullend: plaatselijke snelheidsverlaging door middel van een plateau.

Casus gemeente Heerde – rotonde Kamperweg – Brinklaan – Stationsstraat – Wilhelminalaan
De Kamperweg – Brinklaan is één van de drukkere doorgaande routes in Heerde voor autoverkeer.
Fietsverkeer dient gebruik te maken van de Wilhelminalaan en de Stationsstraat die zijn voorzien van
fietsstroken. Op de Brinklaan is het verboden voor fietsverkeer.
Probleem/Knelpuntbeschrijving van de huidige situatie:
Op de Kamperweg rijdt het fietsverkeer aan de ene zijde op een fietsstrook en aan de andere zijde op
een vrijliggend fietspad. Daarnaast ligt er langs de Kamperweg een parallelweg waar veel fietsverkeer
uit de achterliggende wijk gebruik van maakt. Om vanuit de wijk richting de rotonde te fietsen moet
vlak voor de rotonde de Kamperweg worden overgestoken. Een andere optie die, in de praktijk, vaak
gebruikt wordt is om tegen de richting in over het vrijliggende fietspad naar de rotonde te fietsen. De
zijweg van de Kamperweg moet open blijven t.b.v. de ontsluiting van de wijk.
Ontwerpuitdaging
Voor deze rotonde is de gemeente Heerde op zoek naar een oplossing waarbij alle wegen
toegankelijk blijven maar voor het fietsverkeer een veiligere situatie ontstaat.
Op de volgende pagina een overzichtsfoto van de situatie met toelichting.
Ontwerpsuggesties/ discussie
Tijdens de workshoprondes is een aantal uiteenlopende oplossingsrichtingen ingebracht.
Hieronder staan de suggesties opgesomd van rigoureuze tot kleinere aanpassingsmogelijkheden:
 Rotonde verleggen. Hierdoor is voldoende ruimte om vrijliggende fietspaden rond de
rotonde te leggen;
 Rotonde opheffen en van de Kamperweg – Brinklaan een doorgaande weg te maken waar de
Wilhelminalaan en Stationsstraat aantakken;
 Rotonde verleggen of laten liggen waar dan wel de Wilhelminalaan en Stationsstraat als ETW
zijn vormgegeven en daarmee afwijken van de Kamperweg en Brinklaan;
 Rotonde laten liggen. Vrijliggend fietspad verwijderen en een fietsstrook langs de rijbaan
plaatsen. Voordeel hiervan is dat de rotonde duidelijker wordt en uniform vormgegeven is.
o Aanvullend punt: fietsoversteek op de Kamperweg verplaatsen te hoogte van de inrit
van het bedrijventerrein (Zuppeldseweg). Hier kunnen fietsers dan ook de
parallelweg op zodat niet alle verkeersstromen uit komen op T-splitsing Kamperweg
– Duisterestraat.
 Rotonde laten liggen. Vrijliggend fietspad tweerichtingsverkeer toepassen i.c.m. een
uitbuiging/het uit zijn verband trekken van de fietsstrook op de rotonde en deze te koppelen
aan het vrijliggend fietspad (in rode markering). De middenberm is voor fietsers te gebruiken
als oversteek in twee etappes.
 Vrijliggend fietspad als vijfde poot.
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Woonstraat met veel fietsbewegingen.

i
l
he
l
m
W

Vrijliggend fietspad (1-richting),
welke overgaat naar fietsstrook langs rijbaan.
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Vrijliggend fietspad (1-richting),
wordt echter vaak in 2-richtingen gebruikt.
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Fietsers moeten oversteken om
richting de rotonde te fietsen.
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Casus gemeente Hattem – kruising Hessenweg – Roseboomspoor Hattem .
Probleem/Knelpuntbeschrijving van de huidige situatie:
 Kruising tussen belangrijke invalsweg (gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur bibeko) Hessenweg
(A50 <-> centrum Hattem)
 belangrijke hoofdfietsroute (Roseboomspoor) Zwolle-Hattem-Heerde voor woon-werk -,
recreatief - en schoolgaand fietsverkeer.
 Huidige situatie: fietspad in de voorrang, op plateau met bebording, markering en portaal.
 Probleem: (subjectief) onveilig, enkele ongevallen in paar jaar, dus objectief valt het mee.
Gaat vaak net goed, omdat de fietsers (bekend met de oversteek) anticiperen.
 Oorzaak: snelheid van het autoverkeer / automobilist verwacht geen fietsoversteek in de
voorrang / automobilist is met andere dingen bezig / zicht op kruisende fietsers.

Ontwerpuitdaging
Hoe verbeteren we de (objectieve en subjectieve) veiligheid ter plekke?
Ontwerpsuggesties/ discussie
Tijdens de terugkoppeling werden de CROW richtlijnen er weer even bij gehaald wat te doen in dit
soort situaties. “CROW richtlijnen adviseren een ongelijkvloerse kruising tussen een hoofdfietsroute
met een GOW. Is hier geen budget voor dan fietsers uit de voorrang”. Dit is niet de wens van de

maatschappelijke organisaties (belangengroeperingen), gebruikers en Verkeersplatform.
Hoofdfietsroute moet uniform blijven door alle fietsoversteken in de voorrang te houden.
“Bij een kruispunt van een (solitair) fietspad met een gebiedsontsluitingsweg wordt het fietspad uit
de voorrang gehouden. Afhankelijk van de intensiteiten, oprijzicht en verwachtingspatroon van het
gemotoriseerde verkeer kan besloten worden de fietsers in de voorrang te zetten. Basiskenmerken
omtrent snelheidsbeheersing en zicht verdienen daarbij extra aandacht. Indien een zebrapad
aanwezig is, dan rijdt ook de parallelle fietser op het fietspad in de voorrang.”
Bron: CROW-publicatie 315a: basiskenmerken wegontwerp – kruispunten en rotondes
Tijdens de workshoprondes is een aantal oplossingsrichtingen ingebracht. Automobilisten hebben in
de huidige situatie een verkeerd verwachtingspatroon. Automobilisten zien de fietsoversteek niet. De
ontsluitende functie van de weg (50 km/uur) kan overigens worden bediscussieerd, aangezien de
weg buiten de bebouwde kom verder gaat als erftoegangsweg (60 km km/uur bubeko).


Zicht voor automobilisten moet beter. Mogelijkheden hiervoor zijn:
o Landbouwgrond opkopen van, of in overleg te gaan met de boer zodat er rondom het
kruispunt geen mais meer geoogst wordt;
o Heg van woning te snoeien tot op een bepaalde hoogte of verder terugbrengen vanaf
weg;
o Portaal “Pas op! Fietsoversteek” weghalen (beredenering hiervan is dat automobilisten
hun ogen op de weg moeten houden niet op het portaal).
o Fietspad vanuit Zwolle al eerder uit te buigen naar rechts zodat de heg niet meer in de
weg staat;

Naast dat het fietspad niet opvalt zijn er tijdens de workshops ook nog suggesties ingebracht om het
attentieniveau van de automobilist en de fietser te verhogen.
 Attentieniveau voor kruispunt van de automobilist moet beter. Dit kan door:
o Middengeleider te plaatsen nabij fietsoversteek;
o Bliksemschichtmarkering op het wegdek te plaatsen;
o Drempel plateau te verhogen (drempelplateau die hoog genoeg is dat automobilisten
daadwerkelijk afremmen) of het aanbrengen aan beide zijden van de fietsoversteek van
een verkeersdrempel voor automobilisten. Dit zou net als in Harderwijk een
“opschroefbare” drempel kunnen zijn.


Attentieniveau voor kruispunt van de fietser moet beter. Dit kan door:
o Ribbelmarkering ter hoogte van het kruispunt;
o Hoofdfietsroute ook als dusdanig in te richten, rood asfalt doorzetten, paaltjes
verwijderen, kantopsluiting van fietspad.

