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Vragen over Houtduiflaan in Commissie Ruimte 11-02-2020

Geachte leden van de gemeenteraad,
Door de PvdA zijn in de Commissie Ruimte van 11 februari 2020 vragen gesteld over het
herinrichtingsproject van de Houtduiflaan. Hoewel een deel van deze vragen al in de vergadering
zelf beantwoord zijn (zie videoverslag), ontvangt u in deze brief een reactie op alle vragen.

Vraag 1: Wat is de visie voor het geleiden van het verkeer in het gebied en in welke richtingen? Is
hier wel een idee over?
Deze visie legde de gemeenteraad vast in 2011 in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Zowel
de Houtduiflaan, als de Burgemeester zijn daarin opgenomen als gebiedsontsluitingswegen. Dat wil
zeggen dat de functie van deze wegen hoofdzakelijk bestaat uit het afwikkelen van verkeer. Dit zijn
50km-wegen. Bij kruising van dit soort wegen is het nodig een geregelde verkeersoplossing te
maken. Dit doen we in de meest veilige vorm: een rotonde. De Christinastraat is vastgesteld als een
erftoegangsweg die ook aansluit bij deze rotonde. Dit wordt vormgegeven als een uitritconstructie
volgens duurzaamveilig-principes en nieuwe fundamentele maatregelen van het kennisnetwerk SPV
(Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030).
Vraag 2: Waarom een extra oversteek aanleggen vlakbij de aansluiting van de Kromme Dissel? Is

dat niet gevaarlijker?
Door het nieuwe vrijliggende fietspad langs de westzijde van de Houtduiflaan móet er een nieuwe
fietsaansluiting komen op de vrijliggende snelfietsroute van de Burgemeester van Suchtelenstraat.
Het risico is groot dat over dit nieuwe fietspad nóg meer fietsers tegen de richting in gaan fietsen en
dan schuin de Houtduiflaan oversteken. Ook aan de oostzijde van de Houtduiflaan komt een
vrijliggend fietspad, dat ideaal gezien aansluit op de vrijliggende fietsstructuur van de snelfietsroute.
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Deze maatregel is samen met de verkeersadviseur van de politie ter plekke beschouwd en als
noodzakelijk en meest veilig geacht.

Vraag 3: Waarom ‘slingert’ het nieuwe vrijliggende fietspad aan de oostzijde van de Houtduiñaan?
Bij de zijwegen Dartel en Tintel is het nodig dat het fietspad uitbuigt. Hierdoor ontstaat
opstelruimte voor oprijdend verkeer uit deze zijwegen tussen het fietsverkeer en de rijbaan van de
Houtduiñaan. Dit zorgt voor een veiligere verkeersafwikkeling. Ook ter hoogte van de
voetgangersoversteekplaatsen maken uitbuigingen van het fietspad voor de fietsers duidelijk dat er
kruisend verkeer te verwachten is. Het klopt dat het nu op tekening lijkt of het slingeren van het pad
willekeurig gebeurt. Dit is iets dat we in het technisch ontwerp verder finetunen en dan kijken we
ook naar de hoogtes. Voor optimaal fietscomfort ligt het pad zo ver mogelijk van de rijbaan af. Maar
aanwonenden zien dit wellicht liever niet dichtbij hun woning. Dit is iets wat we nog samen met de
input van omwonenden verder invullen. Vandaar dat in het schetsontwerp nu beiden opties staan.
Bromfietsers blijven overigens op de rijbaan van de Houtduiñaan rijden.

Vraag 4: Waarom ligt het zebrapad nabij de zijstraat Tintel aan de zuidkant en niet aan de
noordkant van de deze kruising?
Bij de rotonde komt aan de kant van de Houtduiñaan ook een zebrapad. Doordat de rotonde wat
meer zuidelijk ingepast is, ligt dit zebrapad ter hoogte van het appartementencomplex. Een
verhoogd zebrapad aan de noordkant van de zijweg Tintel, zou op ongeveer 40 meter van het
zebrapad bij de rotonde komen. Dat is te dichtbij. Daarnaast ligt het voetpad in de straat Tintel zelf
aan de zuidkant van die weg. Voetgangers lopen daardoor in een logische lijn door via het
verhoogde zebrapad om de overkant van de Houtduiñaan veilig te bereiken. Tot slot zorgt het
verhoogde zebrapad hier met een uitbuiging op een ideale plek voor afremming van het autoverkeer
op de Houtduiñaan en ligt deze op gunstige afstand van het derde zebrapad bij zwembad de Plons.

Vraag 5: Gaat het verkeer in de Houtduiñaan niet harder rijden door de vrijliggende fietspaden?
Dit verwachten wij niet. De weginrichting krijgt een profiel volgens de landelijke richtlijnen en er
komen drie oversteekplaatsen in de straat met snelheidsremmende elementen (zie antwoord bij 4).

Vraag 6: Kan de o versteekbaarheid voor fietsers beter geborgd worden bij de kruising Burgemeester
Geradtslaan - Fazantlaan - Amaliaplein?
Het verhoogde zebrapad is schetsmatig ingetekend bij deze kruising. Doordat er een middeneiland
bij het zebrapad hoort, moet deze op enige afstand van de kruising zelf komen. Fietsers die echt
moeite hebben met oversteken, krijgen door het zebrapad wel een veilig alternatief. Men kan met de
fiets in de hand bij het zebrapad oversteken over de drukke weg. De gehele kruising verhogen past
niet bij de categorie en functie van de weg. Wel bekijken we nog of het een optie is om de
aansluiting van de Fazantlaan verhoogd uit te voeren. Dit zorgt voor meer overzicht op het verkeer
in de Burgemeester Geradtslaan. Ter vergelijking: dit deden we eerder ook bij de aansluiting van de
Korhoenlaan. Tot slot zijn wij momenteel in gesprek met de bewoners van het hoekperceel om te
kijken of we het zicht vanuit de Fazantlaan en de doorloop op het trottoir kunnen verbeteren.
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Vraag 7: Waarom komt er op de Burgemeester Geradtslaan geen oversteekplaats tussen de Sprankel
en de Lavendelstraat?
Dit weggedeelte valt buiten de projectscope. Toch zien wij wel wat in deze voorgestelde maatregel.
Het lijkt ons goed om dit mee te nemen in het nieuwe mobiliteitsplan dat we in 2021 gaan maken.

Vraag 8: Waarom is de rotonde zo groot gedimensioneerd? Is een stip op de weg niet al voldoende?
In Beuningen legden we eerder rotondes aan. Deze rotondes hebben al een compacte maatvoering,
vergeleken met de optimale vormgeving in landelijke richtlijnen. Dit hanteerden we ook voor de
inpassing van deze rotonde. Het is nodig dat er verhoogde scheidingen zijn voor fietsers en
voetgangers. Anders rijdt verkeer (met hoge snelheid) door, of levert de ‘slepende lijn’ van de
achterkanten van grote voertuigen in combinatie met aanwezig fietsers op de rotonde gevaar op.

Vraag 9: Waarom zijn de varianten nog getekend? De rotondewens was toch al duidelijk?
De commissieleden hebben inderdaad in mei 2019 de wens voor een rotonde uitgesproken. Om een
goed onderbouwde en afgewogen keuze te maken, was het toch van belang om ook technisch de
andere varianten in beeld te brengen met een kostenraming en een ontwerp. Als er bijvoorbeeld
grote verschillen in het kostenplaatje zouden zitten, kon dit mogelijk een nieuwe afweging
teweegbrengen. Ook hebben we door deze uitwerking nu complete informatie voor de vergelijking
van alternatieven. Dit helpt ook bij eventuele vragen die nog volgen. Een variant die eerder in de
verkenning verkeerstechnisch al afviel, was de variant met een gelijkwaardige kruising.

Vraag 10: Het is niet goed op tekening te zien, maar zijn de bomen in de Houtduiñaan niet te oud
om te verplanten?
De bomen die we willen verplanten zijn allen jonge, vrij recent aangeplante bomen. We verwachten
dat dit op goede wijze kan. Het gaat dus niet om de grote platanen.
Wij hopen dat de vragen hiermee naar tevredenheid zijn beantwoord.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Koeken
secretaris
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