
Schouw ‘Warande Oost +’ 
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Schouwroute ‘De Warande Oost +, 21-05-2015’ 

Route: Wierlaan, Pasteurlaan, Boerhaaveplein, Versaliusstraat, van Swietenlaan, Mathijssenstraat, 
Dr.de Ramlaan via rotonde Dr, de Ramlaan, Oberonstraat, Uranuslaan, Argolaan, Jupiterweg, 
Pater Muhrenplein, Beukenlaan, Guido Gezellelaan, van Heelulaan, Burgemeester Blomlaan, 
Kardinaal de Jonglaan, Churchiilllaan via rotonde Churchilllaan, Kometenlaan, Neptunuslaan, 
Sterrelaan, van Heelulaan, Zonneplein 
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Functies ‘De Warande Oost +’ 

medisch centrum 

school 

winkelcentrum 

bedrijven 

gebedshuis 

sportcentrum 
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Belangrijkste aandachtspunten fietsverkeer’ De Warande Oost +’ 

Sterrelaan: oversteekplaatsen, fietsvoorzieningen 
Van Heelulaan: fietsvoorzieningen 
Zonneplein: krioelend verkeer 
Kometenlaan: parkeren ontneemt overzicht, fietsvoorzieningen 
Beukenlaan: oversteken fietsers naar sportpark 
Olympialaan:  oversteken fietsers naar sportpark 
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Fietsersonvriendelijke situaties ‘De Warande Oost +’, 21-05-2015 

Hieronder, worden de situaties beschreven en met foto’s verduidelijkt. 
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Beschrijving Fietsersonvriendelijke situaties ‘De Warande Oost +’ 

(Navigatie naar foto fietsonvriendelijke situaties: klik op het nummer; terug: klik op  ) 

Nr. Omschrijving Urgentie 

1 Oversteekplaats voor fietsers wordt geblokkeerd door wachtende auto’s Pasteurlaan; De 
gehele situatie Rooseveltlaan/ Sterrelaan/Pasteurlaan is zeer fietsersonvriendelijk. Hier 
loopt een zeer belangrijke verbinding voor fietsers naar het ziekenhuis en een doorgaande 
verbinding naar de Balsedreef. 

1 

2 Oprit parkeerplaats zorgt voor gevaar voor fietsers en voetgangers 3 

3 Onduidelijke situatie aansluiting fietspad over plein ziekenhuis; kleur paaltje; doorgaande 
fietsroute vanuit Balsedreef 

2 

4 Drukke parkeerstraat; ook veel fietsers van en naar fietsenstalling ziekenhuis 3 

5 Drukke ingang parkeerplaats ziekenhuis; links afslaand fietsverkeer; geen aanduiding naar 
parkeerplaats fietsers 

2 

6 Geen aanduiding in Olympialaan voor dubbel fietspad richting Hijbergen 3 

7 Smalle fietsstrook/wegdeel richting Mathijssenstraat; fietspad over nevenbaan Dr. de 
Ramlaan?  

3 

8 Beukenlaan; veel autoparkeerverkeer en veel fietsers richting fietsenstallingen sportpark; 
krioelend verkeer 

2 

9 Van Heelulaan smal door vluchtheuvels 3 

10 Helling Kometenlaan te smal; parkeerplaatsen!; gevaarlijk voor fietsers; autoverkeer vanaf 
rotonde snijdt bocht af 

1 

11 Kruising Kometenlaan/Marslaan gevaarlijk door snelheid fietsers en auto’s en 
onoverzichtelijkheid door de geparkeerde auto’s op de helling. Voorrang wijzigen? 

1 

12 Oversteekplaats voor fietsers wordt geblokkeerd door wachtende auto’s 2 

13 Niet in lijn liggende oversteekplaatsen Sterrelaan in de verbinding Kleine Beerstraat - 
Bilrothstraat  

2 

14 Afwisselend wel en niet fietsers op de drukke hoofdbaan Sterrelaan; fiets en autoverkeer 
scheiden? 

1 

15 Zeer chaotische situatie voor fietsers die een doorgaande route volgen of de 
fietsparkeerplaatsen van de supermarkt willen bereiken 

2 

16 Oversteken voor fietsers van en naar MOC in de Olympialaan is gevaarlijk 2 
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Foto’s 
1. Oversteken Pasteurlaan, geblokkeerd door 

wachtende auto’s
2. Oprit parkeerplaats Boerhaaveplein onvriendelijk 

fietsers/voetgangers

3. Balsedreef, einde fietspad? ,gevaarlijk paaltje 4. Van Swietenlaan, drukke parkeerstraat 

5. Toegang tot parkeerplaats P2, fietser 
opgelet!, fietsparkeren waar?

6. Olympialaan: Aanduiding fietspad naar Huijbergen 
wel aanwezig

7. Dr. de Ramlaan, smalle fietsstrook, fietspad over 
nevenbaan?

8. Beukenlaan sportpark, krioelend verkeer, gevaar 
voor fietsers
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9. Van Heelulaan, smal door vluchtheuvels, fietsers in 
verdrukking

10. Kometenlaan, autoverkeer snijdt bocht af, weinig 
ruimte voor fietsers

11. Kometenlaan: Gevaarlijk, snelheden, parkeren 
ontneemt overzicht

12. Neptunuslaan, blokkade overstekende fietsers 
door wachtende auto’s

13. Sterrelaan, niet in lijn liggende oversteekplaatsen
fietsers

14. Sterrelaan: Wel en geen fietsers toegestaan, 
onduidelijk en gevaarlijk

15. Zonneplein: Zeer chaotische situatie voor fietsers, 
parkeren supermarkt

16. Olympialaan: gevaarlijke oversteek voor fietsers



Wijkschouw ‘De Warande’ 22-5-15 
Aanwezig: Dhr P. Bruys (fietsersbond) 

    Dhr P. Kerpel (fietsersbond) 
    Dhr Aertssen (fietsersbond) 
    Wethouder P. van der Velden 
    Dhr. C. Verbruggen (gemeente, afd openbare ruimte) 
    Mevr. C. de Munck (gemeente, afd stedelijke ontwikkeling) 

Nr Omschrijving Toelichting gemeente 
1 Oversteekplaats voor fietsers wordt geblokkeerd 

door wachtende auto’s Pasteurlaan; De gehele 
situatie Rooseveltlaan/Sterrelaan/Pasteurlaan is 
zeer fietseronvriendelijk. Hier loopt een zeer 
belangrijke verbinding voor fietsers naar het 
ziekenhuis en een doorgaande verbinding naar de 
Balsedreef 

Indien geen belemmering voor detectielussen, dan 
wordt dmv belijning (onderbroken lijn) een 
fietsoversteek aangebracht. Aanbrengen wordt 
meegenomen in belijningonderhoud (vindt 2x per 
jaar plaats). 

2 Oprit parkeerplaats zorgt voor gevaar voor fietsers 
en voetgangers 

Nieuwe oprit is gerealiseerd ivm doorstroming 
kruising. Er is niet meer ruimte beschikbaar om 
opstellende auto’s richting p-terrein, apart van de 
weg op te laten stellen. 

3 Onduidelijke situatie aansluiting fietspad over plein 
ziekenhuis; kleur paaltje; doorgaande fietsroute 
vanuit Balsedreef 

Aansluiting is haaks op de weg gerealiseerd ivm 
overzicht. Paaltje wordt verwijderd. Mocht in de 
toekomst toch auto’s via het fietspad gaan rijden, 
dan wordt een flexibele paal teruggeplaatst. 

4 Drukke parkeerstraat; ook veel fietsers van en naar 
fietsenstalling ziekenhuis 

Gebied is een 30 km-zone en bestaat uit 
erftoegangswegen. Dit is een weg om te verblijven. 
Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het 
verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je 
vindt in een 30 km-zone dus geen aparte 
fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang 
niet geregeld door borden of tekens op de weg (de 
kruisingen zijn dus gelijkwaardig). 
Zijn bij ons geen meldingen bekend. 

5 Drukke ingang parkeerplaats ziekenhuis; links 
afslaand fietsverkeer; geen aanduiding naar 
parkeerplaats fietsers 

Voor een complete aanpassing van dit punt (met 
inritconstructies) is geen budget beschikbaar. 
Onderzocht wordt of het aanbrengen van belijning 
mogelijk is. Het aanbrengen van belijning wordt dan 
meegenomen in belijningonderhoud (vindt 2x per 
jaar plaats). 

6 Geen aanduiding in Olympialaan voor dubbel 
fietspad richting Huijbergen 

Huidige bewegwijzering voldoet aan richtlijnen. Wij 
zien geen noodzaak voor het plaatsen van een extra 
bord. 

7 Smalle fietsstrook/wegdeel richting Mathijssenstraat; 
fietspad over nevenbaan Dr. de Ramlaan? 

De geschetste oplossing biedt mogelijkheden om de 
fietsvoorzieningen te verbeteren, maar past op dit 
moment niet binnen de huidige financiële 
middelen/mogelijkheden. 

8 Beukenlaan; veel autoparkeerverkeer en veel 
fietsers richting fietsenstallingen sportpark; krioelend 
verkeer 

Onderzocht wordt of aanpassing van de situatie is te 
verbeteren door +/- 3 m groen aan te brengen ipv 
parkeervoorziening (aan beide zijden), om het 
overzicht komende vanuit het fietspad te verbeteren. 
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9 Van Heelulaan smal door vluchtheuvels Oversteek is nodig ivm schoolroute voor 
voetgangers. Door vluchtheuvels worden de 
snelheden bij de kruisingen lager. Wij zien geen 
noodzaak tot aanpassing. 

10 Helling Kometenlaan te smal; parkeerplaatsen!; 
gevaarlijk voor fietsers; autoverkeer vanaf rotonde 
snijdt bocht af 

Dit kruispunt was vroeger een groot oppervlak en is 
bij herinrichting verkleind,  op verzoek van 
omwonenden, ivm hoge snelheden. 

11 Kruising Kometenlaan/Marslaan gevaarlijk door 
snelheid fietsers en auto’s en onoverzichtelijkheid 
door de geparkeerde auto’s op de helling. Voorrang 
wijzigen? 

Deze kruising is recent conform Duurzaam Veilig 
heringericht. De kruising is veilig. Dit is samen met 
belanghebbenden gerealiseerd. Rijbaan is 
versmald, plateaus aangelegd (gelijkwaardige 
kruising), parkeervakken aangelegd. Sindsdien 
hebben wij geen klachten ontvangen. 

12 Oversteekplaats voor fietsers wordt geblokkeerd 
door wachtende auto’s (Neptunuslaan – Sterrelaan) 

Indien geen belemmering voor detectielussen, dan 
wordt of een kruisingsvlak of een  fietsoversteek 
(onderbroken lijn) aangebracht. Aanbrengen wordt 
meegenomen in belijningonderhoud (vindt 2x per 
jaar plaats). 

13 Niet in lijn liggende oversteekplaatsen Sterrelaan in 
de verbinding Kleine Beerstraat - Bilrothstraat 

Verplaatsing van de oversteekplaats wordt 
uitgevoerd. 

14 Afwisselend wel en niet fietsers op de drukke 
hoofdbaan Sterrelaan; fiets en autoverkeer 
scheiden? 

Kan alleen aangepast worden in combinatie met 
complete herinrichting Sterrelaan. Wordt lange 
termijn. 

15 Zeer chaotische situatie voor fietsers die een 
doorgaande route volgen of de fietsparkeerplaatsen 
van de supermarkt willen bereiken 

Rondom winkelcentra komen veel verschillende 
modaliteiten bij elkaar. Er zijn geen obstakels in de 
omgeving aanwezig die het uitzicht belemmeren. De 
situatie is acceptabel.  

- 10 -


	Up: 
	Back: 


