‘Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen
12 december 2019, 13.00 – 16.30 uur, Hotel Haarhuis te Arnhem
Verslag

Op donderdag 12 december organiseerde het ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROWFietsberaad een ontwerperscafé. In totaal namen 16 deelnemers deel aan de bijeenkomst en zij
gaven gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer voor de bijeenkomst.

De volgende casussen zijn behandeld:
•

Casus gemeente Montferland, de Zuider Markweg te Beek

•

Casus gemeente Lingewaard, project Nielant

•

Casus gemeente Doesburg, de oversteek Kraakselaan

Op de volgende pagina’s is aanvullende informatie te vinden over de ontwerpopgaven en zijn de
oplossingsrichtingen en suggesties bij de cases vermeld.
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Casus Montferland
Vanuit de bewoners is eind 2018 kenbaar gemaakt dat men zich grote zorgen maakt over de
veiligheid op de Zuider Markweg te Beek. Enerzijds wordt dit onveilige gevoel veroorzaakt doordat
de snelheid (fors) overschreden wordt (V85 van 79 km/uur).
Daarbij komt dat er steeds meer (zwaarder) verkeer over de Zuider Markweg rijdt. Dit omdat aan de
Noordzijde van de Zuider Markweg bedrijventerrein Matjeskolk gelegen is.
Matjeskolk is een bedrijventerrein dat volop in ontwikkeling is, het blijft de komende jaren groeien.
Gezien de ligging van Matjeskolk is het zeer aannemelijk dat de aanrijroute vanuit A18 en A12 via de
Bievankweg-Arnhemseweg naar de Zuider Markweg loopt.
Anderzijds maken veel (kwetsbare) verkeersdeelnemers gebruik van de weg. Het is een veelgebruikte
fietsroute (eveneens onderdeel van twee toeristische fietsroutes) tussen Loerbeek-Beek, voor zowel
ouderen als jonge (onervaren) fietsers. Loerbeek heeft geen eigen basisschool meer. Wat maakt dat
inwoners van Loerbeek op diverse voorzieningen aangewezen zijn op Beek.
Het gevoel van onveiligheid wordt versterkt doordat er zich de afgelopen jaren een aantal
aanrijdingen voorgedaan hebben op de kruising Zuider Markweg/Kerkhuisstraat.
Hoewel de Zuider Markweg als de Kerkhuisstraat beide erftoegangswegen zijn, is de Zuider Markweg
een zogeheten ‘grijze weg’. Het heeft de uitstraling van een gebiedsontsluitingsweg: de functie, de
vormgeving en het gebruik van de weg zijn momenteel niet met elkaar in evenwicht.
De moeilijkheid zit er hier met name in dat de aanwonenden andere belangen/wensen hebben als
het bedrijventerrein en het landbouwverkeer wat er op deze weg zit. Een gemeenschappelijke deler
hebben ze wel, de veiligheid van de fietser waarborgen. De vraag is alleen hoe?
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Oplossingsrichtingen
Tijdens de workshoprondes zijn verschillende oplossingsrichtingen aangedragen.
Voor het wegvak:
• Ideale oplossing is ETW opwaarderen naar GOW met een vrijliggend fietspad. Nadeel is de hoge
kosten, terwijl gemeente beperkt budget beschikbaar heeft.
• Ga meten! Zorg dat je weet hoeveel verkeer er op de wegen zit.
• Versmallingen om de snelheid omlaag te brengen. Dit is echter wel onwenselijk ten aanzien van
het vrachtverkeer.
• Leg fietsstroken aan op de Zuider Markweg.
• Ontmoedig het fietsverkeer op de Zuider Markweg en zorg voor een geschikte alternatieve route.
Gevaar is dat een enkele fietser die toch op de Zuider Markweg fietst door het overige verkeer
niet verwacht wordt = gevaarlijk.
• Ga de weg afwaarderen naar een ETW met een echte bijpassende inrichting met duidelijk profiel.
• Probeer extra geld te vragen bij de Provincie.
Voor het kruispunt:
• Creëer een gelijkwaardig kruispunt op een plateau.
• Leg ‘fruitvriendelijke’ drempels aan (lage drempels).
• Leg extra snelheidsremmer voor het kruispunt.
• Haal een aantal bomen weg zodat het zicht beter wordt.
Overige suggesties
• Maak een duidelijke keuze voor de functie van de weg (GOW). Je verandert een weg om de
functie te veranderen.
• Richtlijnen zeggen minimaal 5,80m om fietsstroken aan te kunnen leggen. De weg is 6.00m
breed, dus fietsstroken zijn goed mogelijk. Daarbij de aantekening dat de fietsroute onderdeel
moet zijn van je fietsnetwerk.
• Kies voor een risicogestuurde aanpak (SPV). De objectieve veiligheid in deze cases is nu redelijk
goed, maar gezien toename vrachtverkeer is de kans dat de objectieve veiligheid slechter wordt
aanwezig. De subjectieve veiligheid is ook niet hoog. Ihkv het SPV komt deze case zeker in
aanmerking: www.kennisnetwerkspv.nl
• VVN biedt aan om in het kader van het SPV consulenten in te zetten (geldt voor alle overheden).
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Aanpak kruispunt Nielant – Wagenweg
In het verleden hebben twee actieve wijkplatforms bij de gemeente Lingewaard aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid van de bestaande kruising Nielant – Wagenweg in Huissen. Volgens de wijkplatforms is
de kruising verkeersonveilig. De politiek heeft de herontwikkeling van het kruispunt opgenomen in het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2017. Met behulp van kruispunttellingen is gekeken of het nodig is om de
kruising volledig van verkeerslichten te voorzien. Er is geconcludeerd dat het kruispunt niet volledig met
verkeerslichten geregeld hoeft te worden.
Daarnaast zijn er de afgelopen vijf jaar weinig ongevallen geregistreerd. Dit wil niet zeggen dat er geen bijna
ongevallen voorkomen of ongevallen met een beperkt letsel. Daarom heeft de gemeente Lingewaard een
adviesbureau gevraagd om samen met de wijkplatforms en de basisscholen het probleem verder te
verkennen en het verkeersonveilige gevoel te verkleinen.
In 2018 is gestart met een aantal bijeenkomsten en een schouw. Het probleem is verkend en er is gezocht
naar oplossingen. Al snel werd duidelijk dat het probleem zich ook richt op de noordelijke- (Nielant –
Sportdreef) en zuidelijke oversteeklocatie (Nielant – Schaapsdam). Dit was aanleiding om het plangebied uit
te breiden.

Figuur 1. Overzichtskaart.

Problemen / uitdagingen
Hieronder in het kort de grootste knelpunten / uitdagingen toegelicht. De Nielant is een drukke
Gebiedsontsluitingsweg met veel oversteekbewegingen van langzaam verkeer.
Nielant – Wagenweg
Het kruispunt Nielant – Wagenweg wordt als verkeersonveilig ervaren. Al het gemotoriseerd verkeer moet
via de Wagenweg naar het winkelcentrum, de basisscholen en de sporthal. Het tweerichtingenfietspad is niet
wenselijk. Fietsers steken schuin over en het kruispunt is erg ruim opgezet. Dit was aanleiding om het
kruispunt Nielant – Wagenweg optisch te versmallen en de oversteeksituatie te verzwakken voor langzaam
verkeer. Het verzwakken is mogelijk door de middengeleiders te verbreden en te verlengen, het
tweerichtingenfietspad eenrichting te maken en het verkeerslicht te verwijderen. De oversteeklocaties ten
noorden en ten zuiden moeten dan versterkt worden voor langzaam verkeer.
De omgeving is op hoofdlijnen positief over de voorgestelde aanpassingen. De haalbaarheid is afhankelijk
van de keuzes die bij de oversteeklocatie Nielant – Sportdreef gemaakt worden.
Nielant - Schaapsdam
De huidige oversteeklocatie Nielant – Schaapsdam is ruim opgezet, maar er is weinig opstelruimte voor
voetgangers en fietsers en de oversteekbaarheid voor naar school gaande kinderen wordt als slecht
ervaren. Het idee is om deze oversteeklocatie te versterken voor langzaam verkeer door de vormgeving aan
te passen en er verkeerslichten te plaatsen. Het versterken van deze verbinding is mogelijk door een
fietsdoorsteek te maken naar de Wagenweg. Dit is ook een actiepunt uit het wijkontwikkelingsplan
Zilverkamp 2018 – 2023. Het laatste gedeelte van het fiets- en voetpad moet worden ingericht als een
fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop auto’s zijn toegestaan.
Hierdoor behouden aanwonenden de mogelijkheid om de openbare parkeerplaatsen en achterzijde van hun
woning te bereiken. Daarnaast wordt een duidelijke fietsroute zichtbaar vanaf de Nielant richting de scholen
aan het Ot en Sienpad. De bomen die moeten verdwijnen, worden in de groenstructuur gecompenseerd.
De omgeving is positief over de voorgestelde aanpassingen. We gaan een definitief ontwerp maken.
Nielant - Sportdreef
De huidige oversteeklocatie Nielant – Sportdreef wordt als slecht ervaren om over te steken voor onder
andere schoolgaande kinderen. Dit vanwege te weinig opstelruimte voor fietsers, voetgangers en de niet
logische fietsverbinding vanaf de wijk Holthuizerdreef. Dit is ook geen fietspad. Tijdens de schouw met de
wijkplatforms en de basisscholen ontstond het idee om de huidige oversteeklocatie te laten vervallen en een
nieuwe oversteek te maken. De nieuwe oversteek zorgt in onze ogen voor een grote verbetering van de
verkeersveiligheid. De fietsoversteek komt op een logische plek te liggen, waarbij ruimte ontstaat voor een
voetpad tussen de woonwijken.
Met de komst van een nieuw fiets- en voetpad zouden twee openbare parkeerplaatsen verloren gaan. Wij
begrijpen dat dit ongewenst is en willen deze compenseren door het parkeerterrein anders in te richten.
Hiervoor moet het parkeerterrein in de groenstrook uitgebreid worden. Daarvoor is een
bestemmingsplanprocedure nodig.
De omgeving is in het algemeen positief over de concept verkeersplannen. Een aantal direct aanwonenden
van de nieuwe oversteeklocatie is tegen de plannen. De nieuwe oversteeklocatie zou zorgen voor een
verslechtering van de privacy en verkeersveiligheid, toenemende geluidsoverlast en is onoverzichtelijk
vormgegeven (NIMBY-effect).

Concept verkeersplan
Het concept verkeersplan is met de buurt besproken. Iedereen heeft de mogelijk gehad om te reageren op
het verslag en de plannen. Een aantal direct aanwonenden rondom het parkeerterrein is tegen de
verkeersplannen. Deze bewoners willen de huidige oversteeklocatie verbeteren. We hebben ingestemd om
daarvoor een ontwerpschets te maken. Hieronder de twee ontwerptekeningen.
1. Realiseren nieuwe oversteeklocatie.
2. Verbeteren huidige oversteeklocatie;

Wij zijn benieuwd welke variant het meest verkeersveilig is en welke verbeterpunten
denkbaar zijn?
Etmaalintensiteiten huidige situatie

Variant 1: Realiseren nieuwe oversteeklocatie

Variant 2: Verbeteren huidige oversteeklocatie

Oplossingsrichtingen
Er zijn verschillende oplossingsrichtingen aangedragen en vooral ook aan de hand van de varianten
die de gemeente heeft bedacht. Er zijn nl. twee varianten bedacht door de gemeente. De deelnemers
van vandaag kozen unaniem voor variant 2 (nieuwe oversteek en oude opheffen). Overige suggesties
en/of aandachtspunten:
• Zorg voor voldoende opstelruimte en een middengeleider bij de oversteek voor de fietsers. Er is
ruimte om hier nog wat mee te spelen icm de groentijd vd VRI.
• De oversteek Nielant-Wagenweg fietsers recht over laten steken ipv huidig ingetekende situatie.
• Een klein stukje fietsstraat aan laten sluiten op de nieuwe oversteek, waren de meningen over
verdeeld. Probeer eerst zonder, kan later altijd nog.
• Oplossing voor klachten bewoners over overlast VRI en fietsers die naar binnen kijken: plaats een
extra boom of heg (of wal) die het zicht op de VRI beperken.
• Zorg voor een gefaseerde aanleg (kruispunt voor kruispunt).
• Optie is mogelijk fietsers IN de voorrang (= CROW-project). Voorwaarden zijn o.a.:
o Voldoende zicht op de fietsers
o Leg een middengeleider aan (nog geen standaard maat voor)
o Zorg voor lage snelheid ter plaatse vd oversteek (plateau, drempels)
• Pas op voor roodlichtnegatie.
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Casus Doesburg
Dit gaat om de oversteek Kraakselaan te Doesburg. Hier steken ’s ochtends kinderen over, zowel per
fiets als te voet. Er zijn twee zebra’s aanwezig, maar deze komen niet precies uit op de kortste
looproute voor de kinderen naar school. Daarnaast is er één fietsoversteek aanwezig, welke met
kanalisatiestrepen is aangegeven.
Wat de situatie bemoeilijkt is dat er twee bushaltes zijn, vlakbij deze bocht. Deze verminderen het
zicht voor de fietsoversteek. Ook komt één van de twee voetgangersoversteekplaatsen vlak achter
een gebouw uit, dus ook deze is slecht zichtbaar.
We overwegen om deze locatie aan te passen; om een nieuwe VOP aan te leggen, een fietsoversteek
aan te leggen, verkeersbrigadiers in te zetten. We hebben nog geen oplossing gevonden die past in
samenspraak met de busmaatschappij, verkeersouders van school, uitvaartondernemer die op deze
kruising zijn inrit heeft en de politie.
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Oplossingsrichtingen
• Laat de bus op de rijbaan halteren (check wel of er geen sprake is van een wachthalte)
• Leid fietsers achter de bushalte langs.
• Breid de bestaande middengeleider uit en creëer een oversteek voor zowel fietsers als
voetgangers. Bundeling van beide verkeersstromen is belangrijk.
• Zorg voor meer ruimte bij de huidige oversteek vlak achter de gebouwen. Ook hier belangrijk
fietsers en voetgangers te bundelen.
• Maak er een formele 30km/h-zone van.
• Creëer eenvoud in de situatie, zodat voor alle weggebruikers duidelijk is wat er van hen verwacht
wordt. Het is nu een wirwar aan mogelijkheden.
• Vergeet de voetganger niet. Er bestaat een Platform Ruimte voor lopen
(www.ruimtevoorlopen.nl). Geef de voetganger ook de ruimte. In deze case is de voetganger een
erg belangrijke verkeersdeelnemer.
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