
  	

 
Steenbergseweg schouw 13 januari 2016 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de brief van de Jeugdraad en het initiatief van het CDA tot een 
gemeenschappelijke schouw van de Steenbergseweg heeft de Fietsersbond voorafgaand aan de 
schouw van 13 januari een eerste onderzoek gedaan. De belangrijkste aspecten in dit vooronderzoek 
betreffen de verkeerskundige inrichting, het comfort voor fietsers en de verkeersveiligheid. 
 
A. Verkeerskundige inrichting 

In onderstaande afbeelding zijn er 5 items weergegeven die aandacht behoeven. 
 

 
 
 

1. Kruispunt Steenbergseweg, Schoolstraat/Wouwseweg 
Op dit kruispunt komen veel verschillende soorten verkeersinrichtingen bijeen. Onlangs is er 
een deel van het fietspad richting Steenbergen verdwenen en vervangen door een dubbel 
fietspad om de nieuwe supermarkt beter bereikbaar te maken. Er gaat onder andere een 
fietspad over in een ventweg en een enkel fietspad in een dubbel fietspad.  
De inrichting van het kruispunt lijkt ontstaan te zijn uit een aaneenschakeling van deelplannen. 
Een integraal, samenhangend inrichtingsplan is hier gewenst om alle verkeersdeelnemers 
duidelijkheid te verschaffen en de doorstroming goed te regelen. 

2. Dubbel fietspad ter hoogte van het Elzenhof 
De manier waarop het pad is aangelegd geeft in zuid-noord richting de indruk dat de 
hoofdfietsroute Halsteren-Steenbergen door het Elzenhof loopt. In feite hoort het fietspad in de 
richting van het fietspad naar Steenbergen te lopen met een afslag naar wijk de Schans. 
Fietsers vanuit Daansbergen die naar de Lidl willen, gaan hier de Steenbergseweg oversteken. 
Realiseer dat in de verkeerskundige inrichting. 

3. Dubbel fietspad ter hoogte van de Schansbaan 
Fietsers vanuit de Schansbaan richting Daansbergen steken na gebruik gemaakt te hebben van 
het dubbele fietspad, schuin over. Ze maken dus geen gebruik van de oversteekplaats. Fietsers 
vanuit Daansbergen die richting Steenbergen willen, maken ook geen gebruik van de 
oversteekplaats. Alleen fietsers vanuit Daansbergen die richting Schansbaan willen, zullen dit 
doen. Volgens de bedoeling van de ontwerpers is er een stukje dubbel fietspad aan de 
Daansbergenzijde. Dit is niet aangegeven en ook niet echt veilig. De oversteekplaats ligt op een 
plek die onbedoeld verkeersgedrag genereert. 
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4. Oversteken ter hoogte van de Lepelstraatseweg 
Fietsers vanuit Lepelstraat zullen geen gebruik maken van het stukje fietspad dat in de 
Lepelstraatseweg is aangelegd, zeker niet als ze in de richting Steenbergen willen gaan. Ook 
als fietsers vanuit de richting Halsteren hier willen afslaan naar de Lepelstraatseweg zal in het 
algemeen geen gebruik gemaakt worden van het stukje fietspad. Overbodig en verwarrend. 

5. Fietspad ter hoogte van café Vossenjacht 
Voor fietsers vanuit Klutsdorp is hier het fietspad afgesloten en zijn er enige meters fietspad 
verwijderd. Niet erg fietsersvriendelijk. 

 
 
B. Comfort voor fietsers 

De Steenbergseweg is zeer versnipperd ingericht. De volgende materialen komen voor op de 
fietspaden: betonplaten, zwart asfalt, rood asfalt en tegels. Ook de breedte van het fietspad 
fluctueert. 
Hier en daar is het fietspad omhoog gedrukt door boomwortels en vertonen de tegelpaden door 
vervorming te grote spleten. Ook de afwatering lijkt niet overal goed te zijn. Na een stevige 
regenbui blijven er flinke plassen staan. Op het traject Oude Molen – Klutsdorp lagen grote 
hoeveelheden natte bladeren aan de rand van het fietspad. Deze kwesties zijn met regulier beheer 
op te lossen. 
Als te zijner tijd de Steenbergseweg in het kader van onderhoud/herinrichting aangepakt wordt, 
dan is er qua comfort voor fietsers heel veel winst te behalen. Gezien het groot aantal 
schoolgaande fietsers dat gebruik maakt van de fietspaden adviseert de Fietsersbond aan 
herinrichting een hogere prioriteit te geven. 

 
C. Verkeersveiligheid 

De fietspaden zijn hier en daar smal. Als het om ‘vergevingsgezindheid’ gaat is dat met name voor 
de senior-fietser niet optimaal (senioren hebben meer ruimte nodig voor de balans tijdens het 
fietsen).   
Als de fietspaden met enige regelmaat schoongemaakt worden en tijdig ontdaan zijn van gladheid 
veroorzakende bladeren dan zijn de paden niet als verkeersonveilig te bestempelen. 
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