
  
 
 

 
 

Oversteekplaats fietsroutes 
Kardinaal de Jonglaan  2-6, 2-7, 3-6, 3-7 
Canadalaan  4-8 
Van Heelulaan 1-4, 8-4 4-7 
Vondellaan 1-5, 8-5 5-8 
Abraham de Haanstraat 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 5-7 
Beukenlaan   
Antwerpsestraatweg  1-6, 2-6, 3-6 
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Fietsroutes 
In bovenstaande afbeelding zijn de voor de hand liggende fietsroutes die de Guido Gezellelaan 
kruisen, weergegeven. Belangrijke toegangspunten zijn genummerd van 1 t/m 8. Bij de 
oversteekplaatsen zijn de oversteken per route geduid met de nummers van de toegangspunten in de 
volgorde van de richting.  
 
 
Analyse/aanbevelingen 
-‐ ALTERNATIEVE ROUTES 
 Bij routes via de Burgemeester Blomlaan wordt er minder overgestoken bij de Kardinaal de 

Jonglaan en meer bij de van Heelulaan en de Beukenlaan.  
 Routes door de Marathonlaan kunnen ook vervangen worden door routes via de Beukenlaan en 

Guido Gezellelaan. Er wordt dan meer overgestoken bij de Beukenlaan. 
 
 De ontsluiting Bergse Plaat via het tunneltje Sportlaan/Markgravenweg is enigszins onhandig. In 

feite kan er vanaf dat punt gekozen worden voor een route via de Laan van Borgvliet of parallel aan 
de spoorlijn via de Markgravenweg. Routes van en naar de Bergse Plaat via dit tunneltje kunnen 
i.p.v. via toegangspunt 7 ook via toegangspunt 6 lopen. Dat betekent dat de oversteekplaats 
Abraham de Haanstraat minder druk zou zijn. De Abraham de Haanstraat is overigens een minder 
fietsvriendelijke straat o.a. vanwege de vele autobewegingen bij de uitrit van het benzinestation. 

 
 
-‐ HET GROENE GORDIJN 
 In de analyse is er van uitgegaan dat het Lowellpad (bij de Oortstraat) een goede verbinding 

heeft/krijgt met de Guido Gezellelaan. Mogelijk kan het Lowellpad doorgetrokken worden naar de 
Guido Gezellelaan. 

 
 Nu er een fietspadenstructuur in ‘Het Groene Gordijn’ is/wordt gerealiseerd is het van belang dat 

fietsers met bestemming Rozenoord hun mentale kaarten aanpassen. 
 
 
-‐ OVERSTEEKPLAATSEN 
 De belangrijkste oversteekplaatsen voor fietsers in de Guido Gezellelaan zijn volgens de analyse 

gesitueerd bij de Kardinaal de Jonglaan, de van Heelulaan, de Vondellaan en de Abraham de 
Haanstraat.  

 De aansluitingen van de Guido Gezellelaan met de Vondellaan en de Abraham de Haanstraat 
hebben een afstand van slechts 80 meter. Het Lowellpad/Oortstraat aan de overzijde ligt daar 
midden tussen. De Fietsersbond verzoekt hier extra aandacht aan te schenken bij het ontwerp. 

 
 
-‐ VEILIG OVERSTEKEN 
 De Guido Gezellelaan is een drukke en zeer belangrijke gebiedsontsluitingsweg. Aan de Guido 

Gezellelaan zijn scholen gelegen ter hoogte van de Vondellaan en de Kardinaal de Jonglaan/van 
Heelulaan. Oversteekplaatsen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd, 
behoeven extra aandacht in de ontwerpen. Niet alleen in herinrichtingsplannen als de Guido 
Gezellelaan en de Noordsingel maar ook in herinrichtingsplannen in schoolomgevingen voor de 
nabije toekomst verdienen (voetgangers)oversteekplaatsen in het bijzonder in 50 km/h-zones 
bijzondere aandacht. De Fietsersbond geeft de gemeente Bergen op Zoom in overweging voor 
deze oversteekplaatsen een zeer opvallende én uniforme inrichting te realiseren. Dat betreft o.a. 
oversteekeilanden, wegdekmarkeringen(bijvoorbeeld schoolzone of zigzag-strepen) én opvallende 
verkeersbordenmasten(bijvoorbeeld gele retro reflecterende masten).  


