‘Ontwerperscafé Regio West-Overijssel en Stedendriehoek’
28 mei 2019, 13.00 – 16.30 uur, Provinciehuis te Zwolle
Verslag

Op dinsdag 28 mei organiseerde het ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad
een ontwerperscafé. In totaal namen 18 personen deel aan de bijeenkomst en zij gaven gemiddeld
een 7,8 als rapportcijfer voor de bijeenkomst.
De volgende casussen zijn behandeld tijdens het ontwerperscafé:
•

Casus gemeente Voorst, De Voordersteeg in Twello

•

Casus gemeente Raalte, Veilig oversteken

•

Casus Provincie Overijssel, Verkeersbelasting snelle fietsroutes

Op de volgende pagina’s is aanvullende informatie te vinden over de besproken cases en de
suggesties die tijdens de workshoprondes zijn gedaan.

1

Casus gemeente Voorst - De Voordersteeg in Twello: hoe verbeteren we de verkeersveiligheid?
De Voordersteeg in Twello is een weg tussen de H.W. Iordensweg (50, GOW) en de Wilpsedijk
(N790). De weg is geclassificeerd als ETW, maar kent binnen de bebouwde kom een snelheidsregime
van 50 km/h en buiten de bebouwde kom 60 km/h. De weg wordt deels gebruikt als sluiproute van
verkeer tussen Twello/A1 en Deventer (Wilhelminabrug over de IJssel). Tevens maken fietsers en
wandelaars (recreatieve routes) en landbouwverkeer gebruik van deze weg. Ook wordt de meest
recente nieuwbouw van Twello ontsloten via de Voordersteeg. Hieronder is de situatie uitgetekend,
met de snelheidsregimes binnen en buiten de bebouwde kom, alsook de nieuwbouw de Fliertbuurt
met ontsluiting op de Voordersteeg. Via het Schakerpad sluit een andere nieuwe woonbuurt aan op de
Voordersteeg. Langs de Fliert wordt een nieuwe recreatief fietspad ontwikkeld, welke via de
Voordersteeg aansluit op het Schakerpad.
Wegcategorisering:
Donkerblauw: 80
Lichtblauw: 50
Geel: 50
Oranje bibeko: 30
Groen bubeko: 60

Fliertbuurt met ontsluiting op Voordersteeg en wegcategorisering (GVVP 2010).
Verkeersmeting 2003
Verkeersmeting 2008
Verkeersmeting 2010
Verkeersmeting 2012
Verkeersmeting 2015
Verkeersmeting 2018
Verkeersmeting 2019

1850 mvt/etm
1850 mvt/etm
1800 mvt/etm
1785 mvt/etm
2350 mvt/etm (bibeko)
2346 mvt/etm (bibeko)
1805 mvt/etm (bubeko)

Verkeersmetingen (boven) en nieuwe fietsverbining
(links)
Overzicht van issues Voordersteeg:
- Snelheidsregime niet conform beleid;
- Inrichting niet conform beleid/CROW;
- Verkeersveiligheidsissue fietsers en
wandelaars;
- Sluipverkeer Twello/A1 – Deventer
(Wilhelminabrug IJssel);
- Aansluiting nieuw recreatief fietspad;
- Ontsluiting nieuwbouw Twello;
- Beperkte wegbreedte en beschikbare
ruimte;
- Gebruik landbouwverkeer.

Vraag: Hoe verbeteren wij de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer?
Rekening houdend met: het weren van sluipverkeer, toegankelijkheid landbouwverkeer; ontsluiting
woonbuurten; beperkte beschikbare ruimte en financiële middelen, aansluiten op Duurzaam Veilig en
de wegcategorisering.

Oplossingsrichtingen
Tijdens het ontwerperscafé zijn verschillende oplossingsrichtingen naar voren gekomen.
• Betreffende wegvak zou tot de bebouwde kom kunnen gaan behoren
• Dan is max snelheid van 30 km/h mogelijk
• Denk aan landbouwvoertuigen bij het toepassen van remmende elementen.
• Hoe kunnen we de snelheid van deze landbouwvoertuigen dan wel verlagen?
• Voeg elementen toe uit de koker van natuurlijk sturen (bv. groen)
• Verken mogelijkheden met markering (smileys of zigzagbelijningen)
Uiteindelijk was casushouder blij met alle adviezen en suggesties, ook omdat deze aardig
overeenkomen met zijn eigen ontwerp.

Casus gemeente Raalte: Veilig Oversteken, standpunt van de gemeente Raalte was/is:
Landelijke richtlijn (SWOV) volgen
50 km/u wegen: zebrapaden mogelijk
30 km/u wegen: geen zebrapaden
Uitzonderingen mogelijk:
Bij scholen / locaties waar veel ouderen oversteken
Verkeersintensiteit > 4.000 m.v.t. / etmaal
Advies politie: bij voorkeur geen zebrapad
Ongevallenbeeld
Mijn vraag, hoe gaan andere gemeenten hier mee om?
De maatschappij vergrijst, steeds meer ouderen met gemiddeld meer lichamelijke beperkingen nemen deel aan
het verkeer. Meer ouderen betekent ook meer behoefte aan op hen toegesneden voorzieningen.
De vergrijzing van de mobiliteit draagt bij aan een gelijkmatiger spreiding van het (auto)verkeer over de dag, dat
leidt echter ook tot een toename van het aantal verkeersslachtoffers voornamelijk de oudere fietser (e-bike), en
dat willen we graag zoveel mogelijk voorkomen.
Aanleiding casus Veilig Oversteken
Grote wens van ouderen tijdens de Pilots Senior Automobilisten ws meer veilige oversteken in de vorm van
zebrapaden?!
Pilot samengesteld met RWS, Provincie Overijssel, bureau Ideate en WIJZ welzijn Raalte.
Insteek pilot. Wat kunt u doen om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.
Onderwerpen: o.a. hoe hard mag u waar rijden, voorrang hebben/krijgen, fietssuggestiestroken, rotondes
binnen/buiten bebouwde kom.
Hoe kunnen we voetgangers veilig laten oversteken?
Voetgangers, vooral de ouderen onder hen, lopen tijdens het oversteken een aanzienlijk risico aangereden te
worden door een motorvoertuig. Door oversteekplaatsen te markeren zou het oversteken van een weg veiliger
kunnen verlopen. Er zijn echter ook enkele studies bekend waaruit blijkt dat op zebrapaden juist méér
ongelukken gebeuren dan op plaatsen zonder markering.
Het zebrapad heeft een juridische status: bestuurders zijn daar verplicht voetgangers en bestuurders van
een gehandicaptenvoertuig voor te laten gaan. Het zebrapad vormt een onmisbaar element in looproutes van
voetgangers. Het verbindt voetpaden en trottoirs met elkaar. Vooral kwetsbare voetgangers (ouderen,
gehandicapten, kinderen) hebben behoefte aan veilige oversteekvoorzieningen.

Vormgeving en locatie
Een goed zebrapad ligt op een logische plek in de looproute. Want hoe meer voetgangers de oversteekplaats
gebruiken, hoe beter het opvalt, hoe groter de acceptatie. Ter hoogte van het zebrapad moeten automobilisten
snelheid minderen, door een plateau of drempel, in combinatie met een versmalling of midden geleider?.
In ieder geval moet de oversteek opvallend zijn voor naderend verkeer en moet voldoende uitzicht bieden voor
voetgangers en op voetgangers.
Kanalisatiestrepen: schijnveiligheid?
Er bestaan ook oversteekplaatsen die gemarkeerd worden door kanalisatiestrepen. Deze kanalisatiestrepen
hebben geen juridische status, ze geven slechts de plek aan waar voetgangers zouden kunnen oversteken.
Bestuurders zijn daar niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. De onduidelijke status van
kanalisatiestrepen veroorzaakt verwarring en dus onveiligheid, en dat willen we juist NIET.
Wat is een veilige oversteek en waar kan je VEILIG OVERSTEKEN?
Als bijlage 3 locaties toegevoegd.
Domineeskamp met fietssuggestiestroken, tussen 2 parkeerterreinen (erftoegangsweg).
Schapenstraat tussen 2 parkeerterreinen (erftoegangsweg).
Westdorplaan, (oversteek t.h.v. bushalte (wijkontsluitingsweg).

Casus: veilige oversteek, wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waarom en welke wijze?

Plattegrond parkeerterreinen Raalte dorp: Domineeskamp

Voetgangersgebied:

Looproutes tussen de parkeerterreinen . .- -- -

Casus: veilige oversteek, wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waarom en welke wijze?

Plattegrond parkeerterreinen Raalte dorp: Schapenstraat tussen parkeerterrein Klompenmakershof en Molen hof
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Voetgangersgebied:

Looproutes tussen de parkeerterreinen.
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Casus: veilige oversteek, wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waarom en welke wijze?

Wijkontslutingsweg: 50 km/u Westdorplaan, vrijliggende fietspaden, bestaande VOP t.h.v. bushalte, aanpassen?

Oplossingsrichtingen
De vraag van de casushouder aan de collega’s was om mee te denken hoe oudere voetgangers in
Raalte voor het gevoel veiliger en comfortabeler oversteken ter plaatse van de rijbanen kan worden
geboden.
Uitgangspunt is dat zebra’s niet op 30km wegen worden aangelegd.
Eindconclusie casushouder Raalte:
Ik heb een aantal adviezen gekregen waar ik mee verder kan. Richtlijnen geven aan dat er binnen 30
km/h gebieden geen zebra’s worden aangelegd. Dat maakt het vinden van een oplossing moeilijk,
maar enige creativiteit zou kunnen leiden tot een oplossing waar de ouderen in Raalte tevreden mee
zijn. Het is vooral belangrijk dat er ter plekke van de oversteek voldoende uitzicht is voor de
voetgangers.

Casus Provincie Overijssel - Verkeersbelasting Snelle Fietsroutes
Inleiding
De verwachting is dat Snelle Fietsroutes een hoge vlucht gaan nemen. Snelle fietsroutes bieden infrastructuur met
hoge kwaliteitseisen voor afstanden van 5 tot 15 à 30 km. Deze routes hebben een andere kwaliteit en
verschijningsvorm dan de doorgaande en verbindende routes in het regionale netwerk. De provincie heeft de
gewenste verschijningsvorm neergelegd in de notitie “Ontwerpprincipes Fiets” en de onderstaande routes
aangemerkt als snelle fietsroutes.

Huidige kenmerken parallelstructuur
De huidige parallelstructuur langs de Rijksweg N35 is aangemerkt als Snelle Fietsroute en is voornamelijk gelegen
buiten de bebouwde kom. De parallelweg heeft de functie van een erftoegangsweg en een bijpassend
snelheidsregime van 60 km/u.

Zwolle

Wijthmen

Heino

Raalte

Mariënheem

Nijverdal

De parallelweg is vrijwel over de gehele lengte voorzien van asfalt en heeft een breedte van circa 5 meter met al of
niet grasbetonstenen aan weerszijden. De markering verschilt per wegvak. De route wordt intensief gebruikt door
fietsende kinderen en fietsende forenzen. Op de drukste weggedeelten maken per dag circa 800 fietsers gebruik
van de parallelweg. Ook landbouwverkeer maakt gebruik van de weg. De mate waarin is niet goed in beeld.
Tussen het Wijthem en Heino wordt de weg belast door circa 650 mvt/etmaal, tussen Heino en Raalte door circa
800 mvt/etmaal en tussen Raalte en Mariënheem door circa 600 mvt/etmaal.
Dilemma
CROW adviseert uit oogpunt van verkeersveiligheid bij voorkeur de Snelle Fietsroute op wegvakniveau geheel
autovrij te maken en eventueel maximaal 500 mvt/etmaal toe te staan (bron: inspiratieboek Snelle Fietsroutes). De
Ontwerpprincipes van de provincie laat zich echter niet uit over de maximale belasting van de route.
Aangezien de belasting van de parallelweg de maximale intensiteit van 500 mvt/etmaal overschrijdt dringt zich de
vraag op of dit als acceptabel kan worden beschouwd en zo nee welke maatregelen er mogelijk (en reëel
uitvoerbaar) zijn om de situatie aanvaardbaar te maken.
Oplossingsrichtingen
De discussie ging over de vraag of een parallelweg onderdeel kan uitmaken van een hoogwaardig fietsnetwerk.
Opmerkingen/suggesties deelnemers:
• Onderzoek om hoeveel motorvoertuigen het gaat op betreffende parallelwegen.
• Kijk toch naar alternatieve routes (sterker neerzetten van de ambitie/visie op de lange termijn)
• Zorg altijd voor een basiskwaliteit op het kernnetwerk.
• Bij lage aantallen motorvoertuigen is parallelweg wellicht acceptabel.
• Delen van parallelweg fysiek afsluiten, zodat doorgaand gemotoriseerd verkeer onmogelijk wordt.
• Aanpassen inrichting zal met handhaving veel landbouwverkeer nauwelijks oplossing bieden.
• Meer onderzoek nodig naar aantallen verkeer en bestemmingen, zo ook aanliggende landerijen.
• Creëer passeerhavens voor het landbouwverkeer.
• Denk aan fietsstraatachtige oplossingen.

