
Vragen en antwoorden 
 

1. Geen onbelemmerde doorstroming voor fietsers. 
Door de Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan loopt een belangrijke hoofdfietsroute 
(verkeersplan). Bij een hoofdverkeersroute mag verwacht worden dat doorstroming 
van fietsverkeer onbelemmerd mogelijk is. In het ontwerp is dat allerminst het geval. 
Auto's die willen invoegen vanuit de aansluitende wegen blokkeren het fietspad. 
 
Toelichting 
De afstand van rijweg tot fietspad zal ongeveer 3 meter bedragen ( 2 meter 
parkeerplaats en 1 meter groenstrook). Dat heeft tot gevolg dat auto's komend vanuit 
een aansluitende weg die wachten om in te voegen op de Guido Gazellelaan het 
fietspad langs de Guido Gazellelaan/Pastoor Jutenlaan geheel of gedeeltelijk zullen 
blokkeren. De fietser zal dan moeten wachten tot de betreffende auto weggereden is 
of de fietser zal besluiten over het voetpad achter de auto langs te gaan. Dat is ook 
pas mogelijk als er slechts één auto wacht. Bij meerdere auto’s zal dat dikwijls niet 
mogelijk zijn. Door de gekozen constructie wordt een rit op het fietspad steeds 
onderbroken, dat is niet alleen heel onvriendelijk maar ook heel gevaarlijk voor de 
fietser. 
 
Suggestie Fietsersbond 
Een gedeeltelijke oplossing zou zijn om de hoogteverschillen tussen fietspad en 
voetpad geheel weg te laten en de afscheiding tussen fietspad en voetpad alleen 
optisch duidelijk te maken door bijv. een dubbele streep. De fietser zal aldus, zonder 
gevaar te vallen, gebruik kunnen maken van het voetpad als het fietspad 
geblokkeerd wordt door auto’s. De fietser zal zich moeten vergewissen dat er op dat 
moment geen gevaar voor voetgangers ontstaat. 
 
VRAAG 1 
Kan het geschetste probleem opgelost worden? 
 
ANTWOORD 1 
Langs de Guido Gezellelaan en Pastoor Jutenlaan liggen over de hele lengte 
vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de zijstraten zijn inritconstructies voorzien. In 
een ideale situatie is er ca. 4,5m beschikbaar tussen de rijbaan en het fietspad, zodat 
autoverkeer kan wachten tussen het fietspad en de rijbaan zonder het fietsverkeer 
(en doorgaande autoverkeer) te hinderen. Hiervoor is echter in een binnenstedelijk 
profiel bijna nooit ruimte, ook langs de Guido Gezellelaan en Pastoor Jutenlaan is 
deze ruimte niet beschikbaar. Er is ook geen ruimte om het fietspad ter hoogte van 
de zijstraten uit te buigen. Er is daarom gekozen voor een van de volgende twee 
principes: 
a. In situatie zonder parkeren: zeer beperkte ruimte tussen fietspad en hoofdrijbaan, 

zodat automobilisten uit de zijstraat het fietspad en hoofdrijbaan in 1 keer zouden 
moeten kruisen. 

b. In situatie met parkeren: door het toepassen van brede parkeervakken en de 
groenstrook is er ca. 3,50m beschikbaar tussen de rijbaan en het fietspad. Het 
fietspad zelf is 2,10m breed. De buitenrand van het fietspad is dus ca. 5,60m van 
de inritband.  De gemiddelde lengte van een personenauto is 4,20m en 95% van 
de personenauto’s is minder dan 4,85m. Er is dus in de meeste gevallen 
voldoende ruimte voor de fietser om achter de personenauto langs door te rijden. 



Bovendien is er ter hoogte van de uitritten geen hoogteverschil tussen het fietspad 
en het voetpad, dus een fietser heeft de mogelijkheid iets ‘uit te buigen’. 
In beide gevallen is hiermee voldoende rekening gehouden met de doorstroming 
van de doorgaande fietser in combinatie met autoverkeer op de zijstraten. Het is 
helaas onmogelijk een wegontwerp te maken, waarbij het fietspad nooit 
geblokkeerd zal worden door kruisende voertuigen. 

 
 

2. Fietspadenstructuur 
In ‘het Groene Gordijn’ is een fietspadenstructuur gerealiseerd waarin een zeer 
veilige rechtstreekse route voor fietsers naar Rozenoord mogelijk is. Van de 
fietspaden in ‘het Groene Gordijn’ zal goed gebruik gemaakt worden als er ook een 
rechtstreekse fietspadverbinding met de Guido Gezellelaan gerealiseerd wordt. 
 
VRAAG 2 
Wordt er een verbindingsfietspad aangelegd tussen het Lowellpad en de Guido 
Gezellelaan? 
 
 

3. Oversteken fietsers Abraham de Haanstraat en de Vondellaan 
De twee oversteekplaatsen liggen slecht 80 meter van elkaar. Daarnaast is ter 
plekke een verbinding met het Lowellpad mogelijk. 
Een veilige en zo rechtstreeks mogelijke oversteek met aansluiting op het Lowellpad 
is gewenst. 
 
VRAAG 3 
Hoe wordt deze ingewikkelde verkeerskundige kwestie opgelost? 
 
 
ANTWOORD 2/3 
Op de informatieavond hebben wij aangegeven de laatste ontwerp-puntjes 
nog aanvullend te zullen bespreken met directbetrokkenen. Ik zal zorgen dat 
Dit ontwerp ook nog ter informatie naar de Fietsersbond worden verzonden 
(digitaal). 
 
 

4. VRAAG 4 
Kan het ‘fietsolifantpad’ tussen de Vondellaan en de Guido Gezellelaan benut 
worden? 
 
ANTWOORD 4 
Jullie suggestie m.b.t. de voetgangersdoorsteek tussen Vondellaan en Guido 
Gezellelaan nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp. Hierbij zullen wij 
kijken naar of het geschikt maken van deze doorsteek voor fietsers (inclusief 
oversteek), of het ontmoedigen van deze route (inclusief het verwijderen van 
schuine bandjes en oversteekmogelijkheden) 
 


