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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De gemeente Amersfoort werkt aan een vitaal, aantrekkelijk en levendig Stadshart met een 
hoge kwaliteit stedelijke voorzieningen. Station Amersfoort Centraal met haar voorzieningen 
speelt daarbij een belangrijke rol. Voor het stationsgebied is door Karres en Brands 
Landschapsarchitecten, in samenwerking met Goudappel Coffeng en Movares een gebiedsvisie 
opgesteld. Daarbij is een uitgebreid participatieproces doorlopen. Onderstaande afbeelding 
geeft het totaaloverzicht weer van het ontwerp Stationsplein en Stationsstraat. Dit ontwerp 
verbeeldt de verkeerskundige uitgangspunten op basis waarvan in de vervolgfase een ruimtelijk 
ontwerp wordt uitgewerkt. 

 

afbeelding 1 Ontwerp Stationsplein en Stationsstraat (bron: Goudappel Coffeng) 
 

De Gebiedsvisie Amersfoort Centraal is op 14 januari 2020 besproken in de Ronde. Daarin is 
afgesproken om, voordat de plannen door de Raad kunnen worden vastgesteld en daarna 
verder worden uitgewerkt, een onafhankelijke verkeerskundige te vragen om de plannen te 
beoordelen. Omdat de Fietsersbond Amersfoort op verschillende aspecten van de plannen haar 
zorgen heeft geuit, moet daarbij specifieke aandacht worden besteed aan fietscomfort en 
fietsveiligheid.  

1.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Doel van de second opinion is om (meer) zekerheid te krijgen over het verkeerskundig 
functioneren van de voorgestelde oplossingen. Van eventuele aandachtspunten/knelpunten 
moet worden vastgesteld of deze, bij het verder uitwerken van de plannen, kunnen worden 
opgelost.  
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1.3 AANPAK  

Samen met twee vertegenwoordigers van de Fietsersbond Amersfoort is het stationsgebied 
tijdens de ochtendspits bezocht, om een goed beeld te krijgen van het huidig functioneren van 
het onderzoeksgebied. Aansluitend aan de schouw heeft de Fietsersbond al hun wensen, 
vragen en zorgen met betrekking tot de voorgestelde toekomstige situatie toegelicht.  

Op basis van de resultaten van de schouw en het gesprek met de Fietsersbond, is een gesprek 
gevoerd met een vertegenwoordiging van de gemeente Amersfoort en Goudappel Coffeng. Dit 
gesprek was erop gericht om alle achtergronden, overwegingen, uitgangspunten en 
randvoorwaarden, die hebben geleid tot de plannen zoals ze voorliggen, boven water te 
krijgen.  

Om te achterhalen welke zorgen of aandachtspunten de provincie Utrecht en Syntus hebben, 
zijn ook met deze partijen gesprekken gevoerd.   

De beoordeling van de plannen is gestart met het beoordelen van de uitgevoerde Vissim-studie. 
Allereerst is gekeken of de uitgangspunten logisch zijn. Vervolgens is beoordeeld of de 
toekomstige oplossing een acceptabele doorstroming oplevert, en of de wachttijden voor 
overstekers niet te groot zijn.  

Vervolgens is het verkeerskundig functioneren van de voorgestelde oplossingen beoordeeld. 
Expliciete aandacht is hierbij uitgegaan naar de aandachtspunten die de Fietsersbond, de 
provincie en Syntus hebben meegegeven.  

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt de door Goudappel Coffeng uitgevoerde Vissim-studie beoordeeld. 
Daarbij is zowel gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten, als naar de uitkomsten. In 
hoofdstuk 3 volgt de beoordeling van de plannen. Per planonderdeel worden de 
aandachtspunten van de Fietsersbond beschreven en wordt hierover een oordeel gegeven. 
Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 
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2 BEOORDELING RESULTATEN VISSIM-STUDIE 

2.1 INLEIDING 

Aan de hand van de door Goudappel Coffeng aangeleverde bestanden, zijn eerst de 
uitgangspunten van de simulatie beoordeeld door een korte check uit te voeren op de 
belangrijkste input. Hierbij zijn steekproefsgewijs enkele intensiteiten en de belangrijkste 
voorrangsregels gecontroleerd. 

Vervolgens is de verkeersafwikkeling van de bestaande situatie met verkeerslichten en de 
situatie met de nieuwe kruispunten beoordeeld. Daarbij is een visuele analyse naar 
wachttijden, wachtrijvorming en oversteekbaarheid uitgevoerd. Beoordeeld is of de 
toekomstige oplossing een acceptabele doorstroming oplevert. Bovendien zijn mogelijke 
verbeterpunten op een rij gezet. 

2.2 BEOORDELING INVOER 

In de instellingen van het model, zoals bijvoorbeeld de voorrangsafhandeling, zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd. Qua intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer is de 
planvariant vergelijkbaar met de autonome variant. Het aantal fietsers en voetgangers 
verschilt, doordat gedurende de studie meer inzicht is verkregen in de werkelijke stromen van 
het langzaam verkeer. Doordat in de planvariant gebruik is gemaakt van de getelde aantallen 
voetgangers en fietsers en hierop bovendien nog een autonome groei aan is toegepast, is 
sprake van een worst-case scenario qua fietsers en voetgangers. In werkelijkheid zal het aantal 
fietsers in netwerk lager liggen, aangezien een belangrijk aandeel fietsers in de toekomstige 
situatie gebruik zal maken van het Smallepad om van en naar het station te fietsen. Voor de 
beoordeling van de verkeerskundige werking van de planvariant is dit echter geen 
belemmering. 

2.3 BEOORDELING MODELUITKOMSTEN 

Over het geheel genomen kan worden geconstateerd dat de gemiddelde doorstroming voor al 
het verkeer, op uurniveau, prima is. Waar fietsers voorrang hebben op kruisend verkeer, is het 
aantal hiaten voor de overige verkeersstromen ruim voldoende. Bij oversteken waar fietsers en 
voetgangers voorrang moeten verlenen, hebben zij korte wachttijden, doordat de 
oversteeklengte en het aantal conflicten beperkt is. In beide spitsperioden is de 
verkeersafwikkeling op uurniveau acceptabel, maar binnen het spitsuur kunnen zich, door 
fluctuaties in het verkeersaanbod, kortstondig afwikkelingsknelpunten voordoen. 

Geregelde oversteek bij Stationsplein 
Bij de langzaam verkeer oversteek nabij het Stationsplein zijn de wachttijden voor fietsers in 
beide spitsperioden gemiddeld circa 20 seconden. Door de veel kortere oversteeklengte dan in 
de huidige situatie, is de cyclustijd korter dan in de huidige situatie, waardoor de gemiddelde 
wachttijden afnemen.  
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Bij busingrepen kan de wachttijd oplopen naar 30 à 40 seconden. Dit is echter ook afhankelijk 
van de beleidskeuze die gemaakt moet worden voor de mate van prioriteit die gewenst is voor 
de lijnbussen.  

In de simulatie hebben bussen, vanwege hun prioriteit, gemiddeld nauwelijks wachttijd. Als een 
bus zich inmeldt op het moment dat de fiets- en voetgangersoversteek op groen gaat, moet 
deze kort wachten. Verdere optimalisatie voor busverkeer is mogelijk door bussen op grotere 
afstand van het kruispunt in te laten melden, zodat groenlicht voor naderende bussen kan 
worden vastgehouden. 

Het autoverkeer kan bij dit kruispunt vlot verwerkt worden. Wachtrijen worden zelden langer 
dan vijf auto’s en een groot deel van hen hoeft zelfs niet te stoppen.  

Om de oversteekbaarheid van langzaam verkeer te verbeteren kan de groentijd van het 
autoverkeer eventueel strakker begrensd worden, zodat het verkeer op uurniveau nog steeds 
goed verwerkt kan worden, maar fluctuaties in het aanbod van gemotoriseerd verkeer niet 
direct tot hogere wachttijden van het langzaam verkeer leiden. 

Kruispunt Wijerstraat – Vlasakkerweg  
Op het kruispunt ter hoogte van de Wijerstraat – Vlasakkerweg is de afwikkeling goed. Op de 
hoofdrichting kan het auto- en busverkeer ongehinderd afrijden; op de zijrichtingen zijn de 
gemiddelde wachttijden kort. Op beide zijrichtingen ontstaat door fluctuaties soms een 
wachtrij van motorvoertuigen die kan oplopen tot zo’n 50 meter, maar deze lost binnen aantal 
minuten weer op. De fluctuatie in wachtrijvorming wordt mede veroorzaakt doordat 
linksafslaande voertuigen in de simulatie niet kunnen opstellen in het middeneiland en 
zodoende moeten wachten tot op beide rijbanen tegelijkertijd een hiaat valt. Bovendien 
houden voertuigen in de simulatie altijd het zebrapad vrij. In werkelijkheid zullen chauffeurs 
zich wat assertiever gedragen dan in de simulatie, waardoor dit zich in de praktijk waarschijnlijk 
niet zal voordoen. 

Het merendeel van de auto’s op de zijwegen kan direct oprijden tot aan het conflictvlak met 
het gemotoriseerd verkeer op de Stationsstraat en heeft en wachttijd van minder dan vijf 
seconden. Omdat voor de gebruikte aantallen fietsers in de simulatie sprake is van een worst 
case scenario, mag worden aangenomen dat fluctuaties die zich in werkelijkheid op uurniveau 
voordoen, prima kunnen worden opgevangen. De tweerichtingsfietsoversteek aan de zijde van 
de Vlasakkerweg heeft nauwelijks invloed op de afwikkeling; er zijn, ook op piekmomenten met 
veel fietsers, nog ruim voldoende hiaten in de fietsstromen. Ten opzichte van de autonome 
situatie worden de wachtrijen en wachttijden aanmerkelijk korter. Voor langzaam verkeer dat 
de Stationsstraat oversteekt (uit de voorrang) zijn de wachttijden zeer kort, doordat ze de 
oversteek gefaseerd kunnen maken en er veel hiaten in de hoofdstroom zijn. 

Kruispunt Brouwerstraat – Snouckaertlaan 
Bij de Brouwerstraat – Snouckaertlaan kan het verkeer op uurniveau goed verwerkt worden, 
maar zijn er binnen het ochtendspitsuur momenten waarop de wachttijd op de Snouckaertlaan 
kritiek wordt. Op de Stationsstraat is de afwikkeling de hele spits vlot en linksafslaand verkeer 
vanaf de Stationsstraat-west naar de Brouwerstraat heeft voldoende opstelruimte, zodat 
rechtdoorgaand verkeer niet gehinderd wordt. Wel ontstaat er bij het inrijden van de 
Brouwerstraat soms een korte opstopping door het voorrang verlenen aan de fietsers en 
voetgangers parallel aan de Stationsstraat. Dit is ook mede de oorzaak dat op de 
Snouckaertlaan de wachttijd in de ochtendspits op piekmomenten oploopt.  
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Linksafslaand verkeer vanuit de Snouckaertlaan kan niet oprijden naar het middeneiland op het 
moment dat daar voertuigen opgesteld staan die vanaf de hoofdrichting linksafslaan (zie 
afbeelding 2). Deze voertuigen moeten dus in de Snouckaertlaan wachten en daarachter sluiten 
regelmatig nieuwe voertuigen aan. Rechtsafslaande voertuigen hebben weinig conflicten, maar 
kunnen de voertuigen die linksaf willen slaan niet passeren. De wachttijd loopt op de 
Snouckaertlaan op die momenten op tot meer dan een minuut. Verkeer kan daardoor risico’s 
gaan nemen met het accepteren van (te) kleine hiaten of te vroeg oprijden en de rijbaan voor 
doorgaand verkeer blokkeren. Doordat op andere momenten in het spitsuur de wachttijd 
verwaarloosbaar is, komt de gemiddelde wachttijd toch onder de 30 seconden uit.  

 

afbeelding 2 Voertuigen in keerlus, linksafslaande voertuigen uit de Snouckaertlaan kunnen niet oprijden  
 

Voor langzaam verkeer dat de Stationsstraat oversteekt (uit de voorrang) zijn de wachttijden 
zeer kort, doordat ze de oversteek gefaseerd kunnen maken en er veel hiaten in de 
hoofdstroom zijn. 
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3 VERKEERSKUNDIGE BEOORDELING 

3.1 INLEIDING 

In het onderzoeksgebied is, samen met een afvaardiging van de Fietsersbond Amersfoort, een 
schouw uitgevoerd. In de ochtendspits is de huidige situatie bekeken. Vervolgens heeft de 
Fietsersbond in een aansluitend gesprek haar wensen, zorgen en vragen toegelicht. Telefonisch 
zijn de provincie Utrecht en Syntus geconsulteerd. De gemeente Amersfoort en Goudappel 
Coffeng hebben in een gesprek hun ideeën bij de plannen toegelicht en hebben hu licht laten 
schijnen op de wensen, zorgen en vragen van de Fietsersbond. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende planonderdelen beschreven, wordt 
aangegeven welke vragen, zorgen en aandachtspunten de Fietsersbond, de provincie Utrecht 
en Syntus hebben, en wordt een oordeel gegeven over het verkeerkundig functioneren en de 
verkeersveiligheid.   

3.2 A. FIETSKRUISPUNT TER HOOGTE VAN INGANG FIETSENSTALLING SMALLEPAD 
EN SPOORWEGOVERGANG 

3.2.1 Beschrijving 

In de nieuwe situatie komt ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Kersenbaan en het 
Smallepad een nieuwe ingang naar de fietsenkelder die de ingang van de fietsenstalling op het 
Stationsplein vervangt. Op dit moment zit aan de achterzijde van het station ook een ingang 
naar de bewaakte fietsenstalling. Deze ingang zit verderop op de Achterom. 

afbeelding 3 Huidige fietsinfrastructuur Smallepad 
ter hoogte van het station. 

afbeelding 4 Ontwerpschets nieuwe aansluiting 
fietsenstalling station ter hoogte van Smallepad. 
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afbeelding 5 Spoorwegovergang Smallepad. afbeelding 6 Huidige ingang fietsenstalling 
achterzijde station. 

 

De spoorwegovergang wordt alleen gebruikt door vrachttreinen naar Pon. In tabel 1 en 
afbeelding 3 zijn de dichtligtijden van de overgang weergegeven. In bijlage 1 staat de data. De 
data bevat drie werkweken en twee weekenden. In de ochtendspits rijdt gemiddeld per 
werkdag 0,4 keer een trein. 

 
Absoluut  Gemiddeld per dag  
7 - 9 9 - 16 16 - 18 totaal  7 - 9 9 - 16 16 - 18 totaal 

Maandag 2 6 3 12  0,7 2,0 1,0 4,0 

Dinsdag 2 10 2 14  0,7 3,3 0,7 4,7 

Woensdag 1 7 4 12  0,3 2,3 1,3 4,0 

Donderdag 1 3 1 6  0,3 1,0 0,3 2,0 

Vrijdag 0 1 1 2  0,0 0,3 0,3 0,7 

Zaterdag 0 0 0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Zondag 0 3 1 4  0,0 1,5 0,5 2,0 

Tabel 1: Dichtligfrequenties, 3 werkweken, 2 weekenden (totaal is geen som van de drie tijdvakken, ook de 
momenten buiten de tijdvakken zijn hier opgenomen.) 
 
De duur van het sluiten van de spoorwegovergang is weergegeven in afbeelding 7. Verreweg de 
meeste sluitingen duren korter dan vier minuten. In drie weken tijd werd twee keer een 
dichtligtijd van meer dan 10 minuten vastgesteld. 
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afbeelding 7 Dichtligtijden spoorwegovergang Kersenbaan - Smallepad 
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3.2.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

Vanwege de nieuwe aansluiting gaan de fietsstromen door elkaar lopen. In combinatie met de 
grote aantallen fietsers vraagt de Fietsersbond zich af of dit niet leidt tot onveilige situaties. Aan 
de andere zijde van het station ligt een bajonetkruispunt (zie paragraaf 3.3) waar volgens de 
Fietsersbond in de huidige situatie ook onveilige situaties ontstaan. 

De Fietsersbond wil voorkomen dat hier dezelfde situaties ontstaan en vindt de inrichting en 
ruimte voor de fietser op deze locatie daarom een belangrijk aandachtspunt. 

3.2.3 Beoordeling 

Het Smallepad en het fietspad langs het enkelspoor, parallel aan de Kersenbaan, zullen in de 
nieuwe situatie een veel belangrijkere rol spelen in de bereikbaarheid van het station voor 
fietsers. Vanwege de gelijkvloerse entree van de fietsenstalling die is voorzien aan het 
Smallepad, en het feit dat deze entree grotendeels conflictvrij kan worden bereikt, is de 
verwachting dat veel fietsers ervoor zullen kiezen om van deze entree gebruik te maken. 
Onderstaande afbeelding (bron: Goudappel Coffeng) laat schematisch zien voor welke fietsers 
welke entree het meest voor de hand liggend is. Mogelijk Gebruik een deel van de fietsers 
vanuit Amersfoort Noord (Nieuwland, Hoogland, Kattenbroek en het westelijk gedeelte van 
Vathorst) ook de stalling op het Mondriaanplein. 

 

afbeelding 8 Verwachte gebruik entrees fietsenstalling naar herkomst (bron: Goudappel Coffeng) 
 

De Fietsersbond heeft gelijk dat het belangrijk is dat de verschillende fietsstromen (stalling in/ 
stalling uit, van en naar het Smallepad en van en naar het fietspad langs de Kersenbaan) goed 
worden gefaciliteerd. Wanneer het fietskruispunt van de entree te krap wordt 
gedimensioneerd, is de kans op ongevallen en op onderlinge irritaties tussen fietsers groot. 
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De vormgeving van het fietskruispunt is op dit moment nog niet uitgewerkt. De gemeente heeft 
aangegeven dat er echter voldoende ruimte beschikbaar is om, bijvoorbeeld, 
voorsorteervakken bij het fietspad te realiseren.  

De momenteel aanwezige groenstrook biedt inderdaad voldoende mogelijkheid om het 
fietskruispunt ruim te dimensioneren. Geadviseerd wordt om de beschikbare ruimte maximaal 
te benutten voor het dimensioneren van het kruispunt. Het toepassen van voorsorteervakken 
voor fietsers lijkt op voorhand een verstandige keuze om de fietsstromen in goede banen te 
leiden. Geadviseerd wordt om deze vakken in eerste instantie met tijdelijke markering aan te 
brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. Dat biedt namelijk de flexibiliteit 
om aanpassingen te doen in de breedte van de opstelvakken of in de gehele 
kruispuntconfiguratie als het werkelijke gebruik en verkeersgedrag daar aanleiding toe geeft.   

3.3 B. FIETSKRUISPUNT TER HOOGTE VAN JOHAN VAN OLDEBARNEVELTLAAN 

3.3.1 Beschrijving 

Aan de zuidzijde van het Stationsplein ligt een bajonetkruispunt Stationsplein – Johan van 
Oldebarneveltlaan. De oversteek over het Stationsplein is nu geregeld met verkeerslichten. Het 
is een druk fietspad met fietsers die naar het station gaan of richting het centrum van 
Amersfoort. 

afbeelding 9 Huidige fietsinfrastructuur ter hoogte 
van de Johan van Oldebarneveltlaan. 

afbeelding 10 Ontwerpschets bajonet Johan van 
Oldebarneveltlaan. 

 

afbeelding 11 Aantakking Johan van 
Oldebarneveltlaan 

afbeelding 12 Aantakking Stationsplein 
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3.3.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

De Fietsersbond heeft aangegeven dat de bajonetaansluitingen te krap zijn voor de 
verschillende stromen fietsers. Een deel van de fietsers gaat vanaf de Johan van 
Oldebarneveltlaan richting het station. Andere fietsers komen vanaf de Barchman Wuytierslaan 
en fietsen rechtdoor naar de Stationsstraat. Fietsers vanaf het station gaan zowel richting de 
Johan van Oldebarneveltlaan als de Barchman Wuytierslaan. Dit leidt tot onveilige en 
oncomfortabele situaties. De Fietsersbond wil graag weten hoe dit wordt verbeterd in de 
toekomstige situatie. 

3.3.3 Beoordeling 

In de huidige situatie is inderdaad sprake van een behoorlijk chaotische situatie op drukke 
momenten. De krappe dimensionering, de aanwezige obstakels (paaltjes) en de verschillende 
kruisende stromen van zowel voetgangers als fietsers zijn hier debet aan. 

Het is aannemelijk dat het aantal fietsers op deze locatie enigszins zal afnemen, omdat een deel 
van de fietsers in de toekomstige situatie gebruik zal maken van de andere ingang van de 
fietsenstalling. Desalniettemin blijft het een druk punt met veel verschillende verkeersstromen.  

In het ontwerp zijn de fiets- en voetgangeroversteek omgedraaid ten opzichte van de huidige 
situatie. Bovendien is de oversteeklocatie een klein stukje verschoven. Hierdoor wordt het 
verkeersbeeld in het midden van de bajonet naar verwachting rustiger; voetgangers steken niet 
langer over tussen de twee fietskruispunten en bovendien liggen de fietskruispunten iets 
verder uit elkaar.  

In de nieuwe situatie is er voldoende ruimte om de fietsinfrastructuur op deze locatie te 
verbreden en (bijvoorbeeld) voorsorteervakken aan te brengen (zie afbeelding 10). Net als voor 
de situatie bij punt A lijkt het toepassen van voorsorteervakken voor fietsers op voorhand een 
verstandige keuze. Geadviseerd wordt om deze vakken in eerste instantie met tijdelijke 
markering aan te brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. Dat biedt 
namelijk de flexibiliteit om aanpassingen te doen in de breedte van de opstelvakken of in de 
gehele kruispuntconfiguratie als het werkelijke gebruik en verkeersgedrag daar aanleiding toe 
geeft. 

3.4 C. FIETSOVERSTEEK MET VERKEERSLICHTEN TER HOOGTE VAN STATIONSPLEIN 

3.4.1 Beschrijving 

Aan het einde van het Stationsplein ligt een geregelde oversteek. Op dit moment liggen hier 
vier rijbanen die overgestoken moeten worden. Twee busbanen (noordelijke rijbanen) en twee 
rijbanen voor het overige verkeer (zuidelijke rijbanen), De lengte van de oversteek is nu circa 20 
meter. 

De fietsenstalling op het Stationsplein verdwijnt. Hiervoor komt de fietsenkelder in de plaats. 
Deze kelder is te bereiken via een tapis roulant welke uitkomt in de buurt van de oversteek (zie 
afbeelding 14). 
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afbeelding 13 Huidige fietsinfrastructuur oversteek 
Stationsplein. 

afbeelding 14 Ontwerpschets fietsoversteek 
Stationsplein. 
 

afbeelding 15 Huidige fietsoversteek 

 

3.4.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

De Fietsersbond maakt zich op dit punt voornamelijk zorgen over de wachttijd van de fietsers. 
De Fietsersbond wil meer informatie over deze geregelde oversteek en wat de te verwachten 
effecten zijn voor de fietsers. Ook acht de Fietsersbond het niet ondenkbaar dat het aantal 
voetgangers op de oversteek in de nieuwe situatie, door de nieuwe dynamiek die ontstaat, 
groter wordt. Dat roept bij hen de vraag op wat daarvan het effect is op de 
verkeerslichtenregeling.  

Voor de provincie en Syntus is de afwikkeling van het busverkeer van belang. Zij hopen op een 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie en zouden een verslechtering onacceptabel 
vinden. Overigens is ook voor de gemeente één van de uitgangspunten, vastgelegd in het VVP, 
dat de bus een voldoende hoge snelheid heeft in de bebouwde kom.  

3.4.3 Beoordeling 

Doordat de oversteeklengte drastisch wordt beperkt (in plaats van vier rijstroken, hoeven 
fietsers en voetgangers in de toekomstige situatie nog maar twee rijstroken over te steken), 
wordt de tijd die fietsers (en vooral voetgangers) nodig hebben om over te steken fors korter. 
Hierdoor wordt de cyclustijd van de verkeerslichten korter, waardoor de wachttijden (voor al 
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het verkeer) afnemen. Uit de Coconberekeningen die Goudappel Coffeng voor dit kruispunt 
heeft uitgevoerd, blijkt dat de cyclustijd met bijna een derde afneemt, van 46 en 49 seconden 
in respectievelijk ochtend- en avondspits nu, tot 32 en 33 seconden in ochtend- en avondspits 
in de nieuwe situatie.  

In de simulatie is in elke cyclus rekening gehouden met overstekende voetgangers. Wanneer 
het aantal overstekende voetgangers in de toekomstige situatie zou toenemen, kunnen deze 
extra voetgangers normaalgesproken binnen dezelfde groentijd oversteken. Wanneer in de 
praktijk zou blijken dat niet alle voetgangers binnen de beschikbare groentijd kunnen worden 
afgewikkeld, kan de groentijd voor voetgangers (op drukke momenten) met enkele seconden 
worden opgehoogd. Dat zou leiden tot iets hogere cyclustijden, en dus tot iets hogere 
wachttijden. De kans dat deze situatie zich voordoet is echter klein. 

Afhankelijk van de (beleids)keuzes omtrent de instellingen van de verkeerslichten en de 
eventuele aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld het toepassen van extra detectievelden) is 
het mogelijk om de wachttijden voor specifieke vervoerswijzen nog verder te verkorten. 
Aanbevolen wordt om de mogelijkheden om busverkeer zo vroeg mogelijk in te laten melden 
bij de verkeerslichten nader te verkennen. Daarnaast wordt aanbevolen om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om overstekende fietsers zo vroeg mogelijk te detecteren. Tot slot wordt 
aanbevolen om een nadere afweging te maken tussen de geaccepteerde wachttijd voor overig 
gemotoriseerd verkeer op de Stationsstraat in en de geaccepteerde wachttijd voor fietsers en 
voetgangers. Mede op basis hiervan kan, met behulp van de Rekentool Capaciteit fietspaden bij 
VRI’s van CROW-Fietsberaad, ook een berekening worden gemaakt van de benodigde 
opstelruimte voor fietsers. 

3.5 D. OPHEFFEN TWEERICHTINGEN FIETSPAD NOORDZIJDE STATIONSSTRAAT 

3.5.1 Beschrijving 

Een van de grootste wijzingen in de eerste ontwerpschets is het verdwijnen van het fietspad 
aan de noordzijde van de Stationsstraat. In de plannen voor de nieuwe situatie wordt alleen 
aan de zuidzijde van de Stationsstraat een (tweerichtingen)fietspad gerealiseerd. De 
belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat (bron: Goudappel Coffeng): 

 als er geen fietspad meer uitkomt op het plein, de neiging om met de fiets het 
Stationsplein op te rijden minder groot zal zijn; 

 fietsers vanuit het centrum de keuze om ofwel via het Smallepad naar de nieuwe 
fietsenstalling te rijden (aan de noordzijde van de Stationsstraat) ofwel via het 
tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Stationsstraat.  

 doorgaand fietsverkeer heeft aan de zuidzijde van oost naar west een continu doorlopend 
fietspad.  

 er nauwelijks een fietsrelatie is tussen de Brouwerstunnel en het station, omdat bewoners 
van het Soesterkwartier hun fiets kunnen stallen op het Mondriaanplein. 

 aan beide zijden van de Stationsstraat hierdoor ook meer ruimte ontstaat om een 
hoogwaardige looproute tussen het centrum en het station te realiseren. 
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Daarnaast is er onvoldoende ruimte om de benodigde zichtlijnen te realiseren die ervoor 
zorgen dat gemotoriseerd verkeer vanuit de Wijerstraat voldoende zicht heeft op naderend 
fietsverkeer op een eventueel fietspad aan de noordzijde.  

 

afbeelding 16 Huidige fietsinfrastructuur noordzijde Stationsstraat. 
 

 

afbeelding 17 Ontwerpschets fietsinfrastructuur Stationsstraat. 
 

Het kruispunt met de Wijersstraat is nu een geregeld kruispunt. Dit verandert in de nieuwe 
situatie naar een voorrangskruispunt. De Wijersstraat wordt daarnaast éénrichtingsverkeer 
richting de Stationsstraat. Het kruispunt met de Snouckaertlaan verandert in een 
voorrangsplein. Met deze wijzigingen kan het verkeer vanuit de Vlasakkerweg niet meer 
rechtdoor richting de parkeergarages aan het Smallepad. Dit verkeer moet eerst rechtsaf en 
kan bij de Brouwersstraat via het voorrangsplein richting het Smallepad. 

3.5.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

De Fietsersbond heeft een aantal zorgen omtrent deze wijziging. Allereerst bestaat de zorg dat 
nu meer conflictpunten zullen ontstaan tussen auto en fietser (afbeelding 18). Mede omdat de 
Wijersstraat éénrichtingsverkeer wordt. De Fietsersbond is daarom bang dat dit leidt tot extra 
(risico op) ongevallen. 
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afbeelding 18 Automobilist (blauw) en fietser komen elkaar 2x tegen bij rode lijn, groene lijn 0x (bron: 
Fietsersbond) 
 

Door de wijziging van de structuur kunnen fietsers niet meer aan de noordzijde fietsen. De 
Fietsersbond wil weten of dit leidt tot onnodig oversteken. Bovendien worden alle fietsers 
geconcentreerd op één fietspad (in plaats van twee), hetgeen zou kunnen leiden tot extra druk 
op (de verkeersveiligheid op) het fietspad aan de zuidzijde en bijbehorende kruispunten. 

Tenslotte ontstaat de vraag of het opheffen van het fietspad aan de noordzijde ertoe leidt dat 
fietsers over het trottoir richting het station gaan fietsen. Wanneer de spoorwegovergang 
Smallepad – Kersenbaan gesloten is, kunnen fietsers op het Smallepad, die op weg zijn naar het 
station, er namelijk voor kiezen om in de Wijersstraat omhoog te fietsen en het spoor 
ongelijkvloers te kruisen. 

Om het probleem van de beperkte zichtlijnen vanuit de Wijerstraat te ondervangen, stelt de 
Fietsersbond voor om dit kruispunt toch met verkeerslichten te regelen. Daarbij wordt 
voorgesteld om de fietsoversteken over de Stationsstraat op deze locatie te laten vervallen. De 
Fietsersbond wil weten of deze oplossing haalbaar is, bijvoorbeeld wanneer dit kruispunt wordt 
opgenomen in een netwerkregeling met de VRI bij de oversteek van het Stationsplein, om zo de 
verliestijd voor bussen te beperken. 

3.5.3 Beoordeling 

Op voorhand lijkt het onlogisch om het fietspad aan de noordzijde van de Stationsstraat op te 
heffen. Immers, het station ligt ook aan de noordzijde van de Stationsstraat. Echter, als gekeken 
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wordt op netwerkniveau, is het fietspad aan de noordzijde in de toekomstige situatie 
overbodig: 

 Voor fietsers die in de huidige situatie naar het station fietsen over het fietspad aan de 
noordzijde van de Stationsstraat, is de route via het Smallepad in de nieuwe situatie veel 
logischer en aantrekkelijker.  

 Voor fietsers die vanuit de zuidelijke zijstraten van de Stationsstraat komen en naar het 
Stationsplein willen, maakt het niet uit of ze direct oversteken, of eerst (aan de zuidzijde) 
richting station fietsen en bij het Stationsplein oversteken. 

 Doorgaande fietsers die vanuit de Brouwerstunnel komen (deze fietsers hebben het station 
niet als bestemming; fietsers uit die wijken gebruiken de stalling Mondriaanplein), moeten 
sowieso op enig moment naar de zuidzijde van de Stationsstraat. De doorgaande 
fietsinfrastructuur ligt immers aan de zuidzijde; het noordelijke fietspad eindigt in de 
huidige situatie ook bij het Stationsplein. 

Volgens de CROW-richtlijnen hebben twee éénrichtingsfietspaden de voorkeur boven één 
tweerichtingenfietspad. Tweerichtingsfietspaden hebben namelijk een hoger ongevalsrisico bij 
zijwegen. (Op de kruispunten met de zijwegen wordt nader ingegaan in de paragrafen 3.6 en 
3.8.) Daarnaast hebben tweerichtingsfietspaden een (hoger) risico op frontale conflicten. Van 
belang is daarom dat het tweerichtingenfietspad breed genoeg is. Gezien de intensiteiten is een 
breedte van minimaal 4,5 meter in dit geval gewenst. Deze breedte lijkt overal haalbaar. 

Door het opheffen van het fietspad aan de noordzijde, moeten fietsers vanuit de 
Brouwerstunnel die richting (en voorbij) het Stationsplein fietsen (bijvoorbeeld om naar school 
te gaan) in de nieuwe situatie direct oversteken bij het nieuwe voorrangsplein (zie ook 
paragraaf 3.8) en aan de zuidzijde van de Stationsstraat in westelijke richting fietsen. In de 
ochtendspits is een belangrijke verkeersstroom de stroom auto’s die vanuit de Vlasakkerweg 
rechtsaf slaat en vervolgens bij de Brouwersstraat weer linksaf slaat om richting het Smallepad 
te rijden. Fietsers moeten deze autostroom, die in de huidige situatie volgens de uitgevoerde 
tellingen tussen 8:00 en 9:00 uur bestaat uit 277 auto’s (dat zijn circa 4,5 auto’s per minuut; dus 
circa één auto per 13 seconden), twee keer kruisen. Eén keer uit de voorrang bij het 
voorrangsplein en één keer in de voorrang bij de Vlasakkerweg. Voor de oversteek bij de 
Brouwersstraat geldt dat er voldoende hiaten zijn voor fietsers om snel en veilig te kunnen 
oversteken (zie ook paragraaf 3.8). Voor het kruispunt bij de Vlasakkerweg weg geldt dat voor 
een veilige inrichting aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan (zie ook paragraaf 3.6). 
Dat zou echter ook geval zijn als er ook een fietspad aan de noordzijde zou liggen. Door het 
fietsverkeer aan één zijde te concentreren, blijft het aantal conflictpunten beperkt. Daar komt 
bij dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om de oversteek van een eventueel fietspad aan de 
noordzijde over de Wijerstraat veilig in te richten. De studie van Goudappel Coffeng heeft 
immers laten zien dat de benodigde zichtlijnen niet zijn te realiseren.   

Het realiseren van een VRI om een fietspad aan de noordzijde toch veilig in te kunnen passen, is 
geen reële optie. In de avondspits levert dat, bij de door de Fietsersbond geopperde 
kruispuntconfiguratie zonder oversteken voor fietsers en voetgangers over de Stationsstraat, 
een gemiddelde verliestijd van 10 seconden op voor het verkeer op de Stationsstraat (en dus 
ook voor de bus). Het is bovendien ongewenst om de oversteken voor fietsers en voetgangers 
op te heffen, omdat er (waarschijnlijk weliswaar beperkt) ook langzaam verkeersrelaties zijn 
tussen Vlasakkerweg en Wijerstraat. Het ligt daarom voor de hand dat op deze locatie toch 
overgestoken zal worden. Uit veiligheidsoverwegingen zou dit dan in de verkeerslichtenregeling 
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gefaciliteerd moeten worden. Dat zou er weer toe leiden dat de cyclustijden (en daarmee de 
verliestijden) fors gaan oplopen waardoor er weer aparte busstroken zouden moeten worden 
gerealiseerd om de bus prioriteit te kunnen geven. Alle ruimtewinst gaat daarmee weer 
verloren en het leidt bovendien weer tot een veel langere oversteek, waardoor de cyclustijd 
weer oploopt.   

Wanneer de spoorwegovergang Smallepad – Kersenbaan gesloten is, kunnen fietsers op het 
Smallepad, die op weg zijn naar het station, ervoor kiezen om in de Wijersstraat omhoog te 
fietsen en het spoor ongelijkvloers te kruisen. Het ligt niet voor de hand dat fietsers die haast 
hebben (en alleen fietsers met haast zullen deze beweging maken) ervoor kiezen om over te 
steken naar de zuidkant van de Stationsstraat, om vervolgens bij het Stationsplein weer terug 
over te steken naar de noordzijde. Deze fietsers zullen, bij gebrek aan fietspad aan de 
noordzijde, (illegaal) gebruik maken van het trottoir. Op het trottoir kan dit leiden tot conflicten 
tussen fietsers en voetgangers. 

Aangezien de overweg op werkdagen gemiddeld slechts drie keer per dag dicht gaat (zie 
afbeelding 3), en dit bovendien meestal buiten de spitsperioden is, treedt dit risico maximaal 
enkele keren per week op voor een periode van enkele minuten. Aangenomen mag worden dat 
het dan om een gering aantal fietsers per keer gaat dat (illegaal) gebruik maakt van het trottoir. 
Hoewel dit uiteraard onwenselijk is en het voor voetgangers irritant kan zijn, biedt het brede 
trottoir in principe voldoende ruimte om ernstige conflicten tussen fietsers en voetgangers in 
dat geval te voorkomen. 

3.6 E. KRUISPUNT WIJERSSTRAAT – STATIONSSTRAAT – VLASAKKERWEG 

3.6.1 Beschrijving 

Het kruispunt Wijersstraat – Stationsstraat – Vlasakkerweg is nu een met verkeerslichten 
geregeld kruispunt. De Vlasakkerweg is een éénrichtingsstraat richting de Stationsstraat. 

In de nieuwe situatie verandert het kruispunt naar een voorrangskruispunt. De Wijersstraat 
wordt dan eveneens éénrichtingsverkeer richting de Stationsstraat. 

Fietsers kunnen in de nieuwe situatie alleen aan de zuidzijde fietsen. Fietsers vanuit de 
Wijersstraat moeten bij de oversteek voorrang verlenen aan het verkeer op de Stationsstraat. 
Fietsers op het fietspad langs de Stationsstraat hebben op de oversteek over de Vlasakkerweg 
voorrang op het gemotoriseerd verkeer. 
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afbeelding 19 Huidige fietsinfrastructuur kruispunt 
Wijersstraat – Stationsstraat – Vlasakkerweg. 

 

afbeelding 20 Ontwerpschets kruispunt   
Wijersstraat – Stationsstraat – Vlasakkerweg. 

3.6.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

De Fietsersbond wil weten of de voorgestelde kruispuntoplossing veilig is. Op twee punten 
heeft de Fietsersbond zorgen. Allereerst bij de voorrangssituatie tussen fietsers vanaf het 
station die de Vlasakkerweg in de voorrang oversteken. Wegens het hoogteverschil kan de 
fietser hier met hoge snelheid passeren. Daarnaast verwacht de Fietsersbond gevaarlijke 
situaties bij conflicten tussen fietsers die de Stationsstraat oversteken en afslaande 
motorvoertuigen vanuit de Wijersstraat en Vlasakkerweg. De voorrangssituatie is volgens de 
Fietsersbond onduidelijk; geldt hier “rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor”? En 
snappen automobilisten dat? 

Daarnaast vraagt de Fietsersbond zich af of het toepassen van verkeerslichten een reële 
mogelijkheid is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de provincie en Syntus geldt dat 
zij bang zijn dat als hier alsnog voor verkeerslichten wordt gekozen, de situatie voor de bus 
verslechtert ten opzichte van de huidige situatie, terwijl uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp 
is dat de doorstroming voor de bus verbetert. 

3.6.3 Beoordeling 

Fietsoversteek in twee richtingen 
Tweerichtingsfietspaden met fietsers in de voorrang, vormen op kruispunten een potentieel 
verkeersveiligheidsrisico, omdat automobilisten niet altijd bedacht zijn op fietsers uit twee 
richtingen. In dit geval kan ook de snelheid van fietsers die heuvelaf rijden een 
verkeersveiligheidsrisico met zich meebrengen. Overigens komen deze fietsers uit “normale” 
richting, dus dit potentiële knelpunt zou ook optreden op een eenrichtingsfietspad. En omdat 
steeds meer fietsers een elektrische fiets hebben, kunnen zij ook heuvelop (net als snorfietsers) 
een hogere snelheid ontwikkelen. 

Om ongevallen te voorkomen, zijn twee aspecten van belang: 

 Automobilisten uit de Vlasakkerweg moeten weten wat van hen verwacht wordt; 
 Automobilisten uit de Vlasakkerweg moeten voldoende tijd hebben om de juiste keuze te 

kunnen maken. 
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Om automobilisten te laten weten wat van hen verwacht wordt (voorrang verlenen aan fietsers 
uit twee richtingen), moeten maatregelen getroffen worden die automobilisten zien en 
begrijpen. De juiste bebording en markering, ondersteund met extra attentieverhogende 
maatregelen (bijvoorbeeld pijlmarkering op het fietspad, borden met fluorescerende 
achtergrond), kunnen hiervoor zorgen. Bij de nadere uitwerking moet hier voldoende aandacht 
voor zijn. 

Om ervoor te zorgen dat automobilisten voldoende tijd hebben om de juiste inschatting te 
maken (doorrijden of wachten), is het van belang dat het uitzicht goed is, dat de snelheid van 
het autoverkeer niet te hoog ligt en dat de snelheid van de gebruikers van het fietspad niet te 
hoog ligt.  

In de plannen is al aangetoond dat de gewenste zichtlijnen haalbaar zijn. Om de snelheid van 
het autoverkeer voldoende te remmen, wordt geadviseerd om de fiets- en 
voetgangeroversteek op een drempel of een uitritconstructie te leggen. Om fietsers te 
bewegen om hun snelheid te matigen, wordt geadviseerd om hen met borden of markering 
attent te maken op hun kwetsbaarheid en hun eigen verantwoordelijkheid. In het uiterste geval 
kunnen snelheidsremmers in het fietspad worden aangebracht, maar geadviseerd wordt om dit 
in eerste instantie (nog) niet te doen.   

Voor fietsers die vanuit de Vlasakkerweg linksaf richting Stationsplein (en verder) willen fietsen, 
geldt dat zij, juridisch gezien, het achteropkomend gemotoriseerd verkeer voor moeten laten 
gaan (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor). In de praktijk zullen de meeste 
fietsers de situatie zo interpreteren dat zij op de oversteek voorrang hebben op het 
gemotoriseerd verkeer. Omdat deze fietsers uit onverwachte (en mogelijk dode) hoek van 
automobilisten op de Vlasakkerweg komen, is het van belang dat fietsers op de Vlasakkerweg 
zo ver mogelijk naar buiten worden uitgebogen en dat het hen moeilijk wordt gemaakt om met 
hoge snelheid linksaf voor het gemotoriseerd verkeer langs over te steken. In de verdere 
uitwerking van het ontwerp moet hieraan aandacht worden besteed.  

Oversteekbaarheid Stationsstraat 
De oversteekbaarheid van de Stationsstraat is prima. De wachttijden voor fietsers en 
voetgangers zijn veel korter dan wanneer verkeerslichten zouden worden toegepast. In 
afbeelding 21 staat de te verwachtte verliestijd voor voetgangers bij een ongeregelde 
oversteek. Verkeerslichten zijn bovendien geen reële optie bij de voorgestelde 
kruispuntconfiguratie. Voor een goede verkeersafwikkeling en een vlotte doorstroming voor 
het OV zijn dan toch weer extra rijstroken op alle kruispuntarmen nodig. 

Een aandachtspunt zijn de conflicten tussen rechtdoorgaande fietsers vanuit de Wijersstraat en 
Vlasakkerweg en afslaande automobilisten uit deze straten. Rechtdoorgaand verkeer op 
dezelfde weg gaat voor, en dus zouden afslaande automobilisten overstekende fietsers (en 
voetgangers) voor moeten laten gaan. In de praktijk gebeurt dat vaak niet; ook niet op andere 
kruispunten. Wanneer de fiets- en voetgangeroversteken, zowel vanuit de Vlasakkerweg als de 
Wijerstraat, verder worden uitgebogen (tot minimaal 10 meter buiten het kruisingsvlak), is ook 
juridisch gezien geen sprake meer van rechtdoorgaand verkeer, en zal het aantal conflicten 
beperkt blijven, omdat fietsers en voetgangers zichzelf ook niet langer als rechtdoorgaand 
verkeer zien. 
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afbeelding 21 Verdeling van de wachttijd voor overstekende voetgangers over de Stationsstraat (bron: 
Goudappel Coffeng). 
 

Aantal conflicten  
Bij het ontstaan van ongevallen speelt in meer dan 90% van de gevallen menselijk gedrag een 
doorslaggevende rol. Mensen maken (bewust of onbewust) fouten die (kunnen) leiden tot 
aanrijdingen. Door een veilige inrichting kan de kans op fouten worden beperkt, en kan het 
gevolg van fouten worden beperkt, bijvoorbeeld doordat een lage snelheid is afgedwongen.  

De belangrijkste “fout” die bij de Vlasakkerweg zou kunnen leiden tot een ongeval is dat een 
bestuurder van een motorvoertuig geen voorrang verleent aan een gebruiker van het fietspad. 
Wanneer het aantal motorvoertuigen kleiner is, is dus ook het risico dat het een keer fout gaat 
kleiner. Daarom is het interessant om te bekijken of hierin gestuurd kan worden. 

De Vlasakkerweg is, in de ochtendspits, de drukste arm van het kruispunt; drukker nog dan de 
Stationsstraat. Dit is voor een groot deel verkeer dat haar bestemming heeft in één van de 
(bedrijfs)parkeergarages aan het Smallepad. In de toekomstige situatie moet dit verkeer vanuit 
de Vlasakkerweg rechtsaf de Stationsstraat op om bij het volgende kruispunt linksaf de 
Brouwersstraat in te rijden. Mogelijk kunnen elders in het netwerk van de gemeente 
Amersfoort maatregelen worden genomen die ertoe leiden dat automobilisten die op het 
Smallepad moeten zijn een andere aanrijdroute kiezen. Een mogelijkheid zou wellicht kunnen 
zijn om het inrijden van de Vlasakkerweg vanaf de Bergstraat onmogelijk te maken. Maar 
wellicht zijn er ook andere mogelijkheden om het aantal ontmoetingen tussen fietsers en 
gemotoriseerd verkeer het kruispunt Vlasakkerweg – Stationsstraat te beperken. Nader 
onderzoek zou moeten uitwijzen of hiervoor een reële mogelijkheid bestaat of dat dit niet 
realistisch is. Bovendien moet daarbij uiteraard ook worden bekeken of dit niet leidt tot extra 
verkeersveiligheidsrisico’s elders in het netwerk.    
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3.7 F. FIETSKRUISPUNT ZUIDWESTOKSEL SNOUCKAERTLAAN – STATIONSSTRAAT – 
BROUWERSSTRAAT  

3.7.1 Beschrijving 

In de zuidwestoksel bij de Snouckaertlaan – Stationsstraat ligt, net als in de huidige situatie een 
fietskruispunt. Door het nieuwe tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde gaan hier wel meer 
verschillende fietsstromen elkaar kruisen.  

De oversteek over de Stationsstraat wordt in de huidige situatie geregeld met verkeerslichten. 
In de nieuwe situatie in sprake van een voorrangsplein en moeten fietsers voorrang verlenen 
aan het verkeer op de Stationsstraat.  

afbeelding 22 Huidige fietsinfrastructuur 
zuidwestoksel 

afbeelding 23 Schetsontwerp zuidwestoksel 

 
afbeelding 24 Huidige oversteek over de 
Snouckaertlaan 

 

3.7.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

Omdat het fietspad aan de noordzijde verdwijnt, wordt het op dit fietskruispunt drukker. De 
Fietsersbond wil weten of dit punt gaat leiden tot onveilige situaties. De snelheid van de 
fietsers die aan komen fietsen vanaf het station ligt waarschijnlijk redelijk hoog door het 
hoogteverschil; dit zorgt mogelijk voor extra onveiligheid volgens de Fietsersbond. 
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3.7.3 Beoordeling 

Ten opzichte van de huidige situatie is sprake van een duidelijke verbetering van de situatie. In 
de huidige situatie is er weinig opstelruimte en bovendien leiden de verkeerslichten tot een 
clustering van fietsers, waardoor grote(re) groepen elkaar tegelijkertijd tegen kunnen komen. In 
de nieuwe situatie is minder sprake van groepen fietsers, omdat de wachttijden korter zijn (ten 
opzichte van de situatie met verkeerslichten). Bovendien kan de fietsinfrastructuur voldoende 
ruim worden opgezet. 

Bij nadere uitwerking moet de voorrangssituatie tussen fietsers onderling duidelijk worden 
weergegeven. Mogelijk kunnen de verschillende fietsstromen ook op deze locatie door middel 
van markeringen (voorsorteervakken?) of met een middeneiland op het fietskruispunt in goede 
banen worden geleid. Aanbevolen wordt om dat bij de nadere uitwerking te overwegen. Ook 
hier wordt geadviseerd om de markering op het fietspad in eerste instantie met tijdelijke 
markering aan te brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. 

3.8 G. KRUISPUNT SNOUCKAERTLAAN – STATIONSSTRAAT – BROUWERSSTRAAT   

3.8.1 Beschrijving 

Het kruispunt Snouckaertlaan – Stationsstraat – Brouwersstraat is op dit moment een kruispunt 
geregeld met verkeerslichten. In de toekomstige situatie verandert dit naar een voorrangsplein 
(zie afbeelding 26).  

In de nieuwe situatie heeft het kruispunt twee oversteken met een tweerichtingenfietspad. Op 
de Snouckaertlaan en de Stationsstraat. Aan de oostelijke zijde van de Stationsstraat komt een 
eenrichting oversteek. In afbeelding 27 is opgenomen wat de verwachte wachttijd wordt voor 
voetgangers. 

afbeelding 25 Huidige situatie kruispunt 
Snouckaertlaan – Stationsstraat – Brouwersstraat  

afbeelding 26 Ontwerpschets voorrangsplein  
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afbeelding 27 Verdeling van de wachttijd voor overstekende voetgangers over de Stationsstraat (bron: 
Goudappel Coffeng). 
 

3.8.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

Het voorrangsplein is een redelijk nieuw concept en de Fietsersbond heeft hier zorgen over. 
Met name de verkeersveiligheid van dit kruispunttype. Syntus, de vervoerder die de OV-
concessie rijdt, onderschrijft deze zorg. Beide partijen willen weten of dit een veilige 
kruispuntvorm is; mede vanwege de snelheid van het autoverkeer. Wordt de snelheid van het 
verkeer op de Stationsstraat voldoende geremd? Tenslotte wil de Fietsersbond weten of deze 
kruispuntvorm past bij de verkeersstromen en of fietsers (waaronder kinderen) goed kunnen 
inschatten of het hiaat op de Stationsstraat groot genoeg is om veilig te kunnen oversteken. 

3.8.3 Beoordeling 

Een voorrangsplein is een kruispuntvorm waarbij conflicten zo veel mogelijk van elkaar 
gescheiden worden en gefaseerd optreden. Het aantal conflictpunten op een voorrangsplein is 
hierdoor minimaal. Op een traditioneel kruispunt is het aantal conflictpunten veel hoger dan op 
een rotonde en voorrangsplein. Bij een voorrangsplein moet het overstekend en invoegend 
verkeer om het middeneiland heen rijden. Met dit kenmerk van het voorrangsplein zijn de 
conflicten als het ware fysiek uit elkaar gehaald. Vergelijkbaar met een rotonde is er per 
aansluitende weg op het voorrangsplein een overzichtelijk conflictpunt en eventueel een 
oversteek van een fietspad. Door het middeneiland kan er vanuit de zijweg in twee etappes 
worden overgestoken. Het verkeer handelt conflicten na elkaar af, zodat een 
verkeersdeelnemer niet meer alle mogelijke conflicten gelijktijdig hoeft te beoordelen. 
Resultaat is een capaciteitswinst met eenvoudig te beoordelen conflicten en lage 
conflictsnelheden. 

Een voorrangsplein is dus, mits voldoende ruim opgezet, een veilige kruispuntoplossing die een 
hoge afwikkelingscapaciteit heeft en waarbij het verkeer op de voorrangsweg (en in dit geval 
dus ook het busverkeer) niet/nauwelijks verliestijd ondervindt. Op deze locatie is het een 
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kruispuntvorm die veiliger is dan verkeerslichten en die zorgt voor een goede 
verkeersafwikkeling en oversteekbaarheid. De Vissim-simulatie heeft aangetoond dat de 
kruispuntvorm geschikt is om de verkeersstromen op het kruispunt af te wikkelen. 

Aandachtspunt is nog wel de wachttijd die af en toe kan ontstaan voor voertuigen in de 
Snoeckaertlaan. Op het moment dat de keerlus op de het voorrangsplein vol staat, kunnen 
voertuigen die vanuit de Snoeckaertlaan rechtdoor/linksaf willen, het kruispunt niet oprijden. 
Voertuigen die rechtsaf willen slaan, kunnen hierdoor ook (onnodig) worden opgehouden. 
Hoewel het slechts gaat om kortstondig oplopende wachttijden, wordt toch aanbevolen hier 
nader naar te kijken. In paragraaf 3.6.3 werd de suggestie gedaan om 
verkeerscirculatiemaatregelen te overwegen om het aantal voertuigen op de relatie 
Vlasakkerstraat – Brouwersstraat te verminderen. Dat zou ook gunstig kunnen werken voor de 
afwikkeling op dit kruispunt, omdat het aantal linksafslaande voertuigen vanaf de Stationsstraat 
naar de Brouwersstraat (via de keerlus) daarmee af zou nemen. Nader onderzoek zou kunnen 
uitwijzen wat de mogelijkheden zijn om te sturen in de verkeerscirculatie. 

Van belang is dat de snelheid van het verkeer op de doorgaande weg (Stationsstraat – Van Asch 
van Wijckstraat) niet te hoog ligt, zodat verkeersdeelnemers voldoende tijd hebben om op 
elkaar te reageren. De uitbuigingen/asverspringingen die al in het ontwerp zijn opgenomen, 
zorgen sowieso al voor een lagere passeersnelheid dan op een “gewoon” voorrangskruispunt. 
Geadviseerd wordt om hieraan bij de nadere uitwerking extra aandacht te besteden. Om het 
ook voor kinderen gemakkelijk te maken om een goede inschatting te maken van het moment 
waarop ze kunnen oversteken, moet voorkomen worden dat er grote snelheidsverschillen 
(mogelijk) zijn tussen voertuigen op de voorrangsweg. Hieraan kan invulling worden gegeven 
door hoge snelheden onmogelijk te maken. Daarbij kan overwogen worden om, naast de 
uitbuigingen, bijvoorbeeld busvriendelijke drempels toe te passen. Hiervan ondervinden bussen 
relatief weinig hinder, maar ze remmen wel het overige gemotoriseerd verkeer. 

De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers is goed. Er zijn voldoende hiaten in de 
verkeersstroom waardoor de wachttijden beperkt zijn. Omdat in twee fasen kan worden 
overgestoken, hoeven overstekers steeds maar met verkeer uit één richting rekening te 
houden. Het uitzicht is daarbij prima. Wanneer, met behulp van snelheidsremmende 
maatregelen, wordt voorkomen dat motorvoertuigen te hard over het kruispunt (kunnen) 
rijden en de snelheidsverschillen op de voorrangsweg dus beperkt zijn, kunnen overstekers 
prima inschatten of ze veilig kunnen oversteken. 

De fietsoversteek over de Snoeckaertlaan is ingetekend als tweerichtingenfietspad. Gezien het 
feit dat het aansluitende fietspad langs de Van Asch van Wijckstraat in één richting loopt, en 
fietsers vanuit de Snoeckaertlaan al eerder kunnen oversteken, is dat niet nodig. Aanbevolen 
wordt daarom om het fietspad uit te voeren als eenrichtingsfietspad.  

Aanbevolen om de oostelijke fiets- en voetgangeroversteek minimaal 10 meter buiten het 
kruisingsvlak te realiseren, zodat overstekers geen “rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg” 
zijn. (Voor de westelijke oversteek is dit niet noodzakelijk, omdat er geen (afslaand) 
gemotoriseerd verkeer uit de Brouwerstraat komt.   

Fietsers die vanaf de Stationsstraat naar de Brouwersstraat (en niet naar de Brouwerstunnel) 
willen rijden, doen dit waarschijnlijk door via de westelijke oversteek de stationsstraat over te 
steken. Zij kiezen er waarschijnlijk in de meeste gevallen niet voor om om te rijden en de 
oostelijke oversteek te gebruiken. Dit leidt ertoe dat zij in de Brouwersstraat, vlak voor de 
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tunnel zullen moeten oversteken. Dit is feitelijk niet anders dan in de huidige situatie. Omdat in 
de Brouwersstraat voor motorvoertuigen éénrichtingsverkeer geldt, de snelheden van de 
voertuigen, als gevolg van het voorrangsplein, laag liggen en het bovendien niet al te druk is, 
worden hier geen verkeersveiligheidsrisico’s voorzien.  

3.9 H. FIETSPAD SMALLEPAD 

3.9.1 Beschrijving 

Het laatste punt gaat over het Smallepad, dit is het tweerichtingenfietspad dat parallel loopt 
aan het spoor vanaf de Stadsring. Ter hoogte van de verschillende zijstraten kunnen fietsers 
afslaan (zie afbeelding 27). 

Dit fietspad wordt in de toekomst waarschijnlijk drukker vanwege de nieuwe ingang bij de 
fietsenstalling. In de plannen voor het stationsgebied zijn eventuele aanpassingen aan het 
Smallepad niet opgenomen.  

 

afbeelding 28 Huidige inrichting fietspad Smallepad 
 

 
afbeelding 29 Opstelvakken fietspad Smallepad 

 

3.9.2 Geuite wensen, vragen en zorgen 

De Fietsersbond heeft aangegeven dat het fietspad op dit moment al druk is. In de toekomstige 
situatie met de nieuwe ingang van de fietsenkelder zien ze dit alleen maar toenemen. De 
Fietsersbond vraagt zich dan ook af of het fietspad voldoende capaciteit heeft. Daarnaast zijn 
de afslagbewegingen vanaf het fietspad naar de Brouwersstraat en Wijersstraat op dit moment 
al een punt van zorg in verband met het ontbreken van voldoende opstelruimte. De 
Fietsersbond ontvangt hier klachten over.  
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3.9.3 Beoordeling 

Het fietspad langs het Smallepad is circa 3,50 meter breed. Volgens de Ontwerpwijzer 
fietsverkeer is dat toereikend tot een intensiteit van 350 fietsers per uur. Naar verwachting 
liggen de intensiteiten (zeker in de toekomstige situatie) hoger. De mogelijkheden om het 
fietspad te verbreden lijken beperkt, maar aanbevolen wordt om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Een alternatief zou kunnen zijn om van het Smallepad een fietsstraat te maken. Zowel op het 
gebied van verkeersveiligheid als qua comfort gaan fietsers er dan wel duidelijk op achteruit ten 
opzichte van de huidige situatie. Niet alleen omdat ze de infrastructuur dan moeten delen met 
gemotoriseerd verkeer, maar ook vanwege de vele uitritten die dan allemaal een potentieel 
verkeersveiligheidsrisico vormen. Het heeft daarom de voorkeur om het vrijliggend fietspad te 
behouden. 

De doorsteekjes/oversteekplaatsen vanaf het fietspad naar de Brouwersstraat en de 
Wijersstraat zijn erg krap vormgegeven. Fietsers hebben nauwelijks opstel- en 
manoeuvreerruimte. Een maatregel die snel kan bijdragen aan een hoger comfort en de 
verbetering van de verkeersveiligheid is om de doorsteekjes te verbreden, de eilandjes te 
verwijderen (of in ieder geval à niveau te maken) en de afrondingsbogen te vergroten. 
Aanbevolen wordt om dit mee te nemen in de uitvoering van het plan. 

3.10 ALGEMEEN 

3.10.1 Geuite wensen, vragen en zorgen 

Naast de in de voorgaande paragrafen genoemde specifieke aandachtspunten, heeft de 
Fietsersbond ook een aantal algemene zorgen die gelden voor het gehele plangebied. De 
Fietsersbond heeft volgende vragen: 

 Is de snelheidslimiet van 50 km/u niet te hoog op de hele streng?  
 Wordt in het gehele plan voldoende rekening gehouden met minder capabele fietsers zoals 

ouderen en kinderen? 
 Wordt in het gehele plan voldoende rekening gehouden met snorfietsen en afwijkende 

fietsen, zoals bakfietsen, speed-pedelecs, vrachtfietsen en driewielers? 
 Is de doorstoming van het OV voldoende? Lopen we niet het risico dat er straks extra 

maatregelen nodig zijn om de doorstroming voor OV te bevorderen, waarvan fietsers 
mogelijk de dupe zijn? 

3.10.2 Beoordeling 

Op basis van de wegcategorisering en de huidige richtlijnen is 50 km/h een passende 
maximumsnelheid op de Stationsstraat. Van belang is dat de inrichting hierop is afgestemd en 
geen hogere snelheden “uitlokt”. Daaraan wordt hier prima voldoen. Weliswaar gaan er steeds 
meer stemmen op om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 
km/h, maar dit is (nog) geen vaststaand beleid. Bovendien is nog onduidelijk hoe dit voor 
gebiedsontsluitingswegen op een geloofwaardige manier kan worden ontworpen. Het ontwerp 
zonder verkeerslichten zorgt ervoor dat het OV vlot kan doorstromen. Bij de geregelde 
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oversteeklocatie bij het Stationsplein kunnen bussen met prioriteit worden afgewikkeld, zonder 
dat dit leidt tot lange wachttijden voor voetgangers en fietsers. 

Van belang is dat de snelheid ter plaatse van conflictpunten niet te hoog ligt. Door de 
snelheidsremmers die in het ontwerp zijn opgenomen, mag worden aangenomen dat de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer bij oversteeklocaties voldoende kan worden geremd. 
Omdat dit ervoor zorgt dat ook kinderen een goede inschatting kunnen maken van de hiaten in 
de verkeersstroom waarin zij kunnen oversteken, wordt aanbevolen om hiervoor voldoende 
oog te hebben bij de nadere uitwerking. 

De oversteeklengtes in het ontwerp zijn kort, alle oversteken kunnen in twee fases worden 
uitgevoerd en er zijn voldoende grote hiaten in de verkeersstroom. Hierdoor kunnen ook 
overstekers die langzamer zijn dan gemiddeld (bijvoorbeeld ouderen en kinderen) op een 
veilige manier oversteken.  

Als de fietspaden voldoende breed worden uitgevoerd (en daar is de ruimte voor langs de 
Stationsstraat) is er geen reden om aan te nemen dat zich (anders dan op andere locaties) 
problemen zullen voordoen met afwijkende typen fietsen.   
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Modelstudie verkeersafwikkeling  
De uitgevoerde Vissim-studie geeft voldoende inzicht in het toekomstig verkeerskundig 
functioneren van het onderzoeksgebied. Uit de Vissim-studie blijkt dat het voorgestelde 
inrichtingsprincipe met alleen nog verkeerslichten op het Stationsplein en het opheffen van de 
busbanen op de Stationsstraat leidt tot een betere verkeersafwikkeling dan in de huidige 
situatie. Ook de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert, door de korte 
oversteeklengtes en de gefaseerde oversteken. Enkel het gemotoriseerd verkeer in de 
Snoeckaertlaan krijgt, volgens de modelstudie, af en toe, kortstondig te maken met wat langere 
wachttijden. 

A. Fietskruispunt ter hoogte van ingang fietsenstalling Smallepad en spoorwegovergang 
Voor een goede en veilige afwikkeling van de verschillende fietsstromen is het van belang dat 
een fietskruispunt met voldoende capaciteit wordt ontworpen. Voor deze situatie is nog geen 
ontwerp gemaakt, maar aannemelijk is dat er voldoende ruimte is om de fietsstromen 
adequaat te faciliteren. 

Aanbevolen wordt om een ontwerp voor het fietskruispunt bij de uitgang aan het Smallepad 
van de nieuwe fietskelder uit te werken en daarbij de beschikbare ruimte maximaal te 
benutten. Om de fietsstromen in goede banen te leiden, wordt geadviseerd gebruik te maken 
van voorsorteervakken voor fietsers. Geadviseerd wordt om deze vakken in eerste instantie 
met tijdelijke markering aan te brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. Dat 
biedt namelijk de flexibiliteit om aanpassingen te doen in de breedte van de opstelvakken of in 
de gehele kruispuntconfiguratie als het werkelijke gebruik en verkeersgedrag daar aanleiding 
toe geeft. 

B. Fietskruispunt ter hoogte van Johan van Oldebarneveltlaan 
In de huidige situatie is sprake van een behoorlijk chaotische situatie op drukke momenten. De 
krappe dimensionering, de aanwezige obstakels (paaltjes) en de verschillende kruisende 
stromen van zowel voetgangers als fietsers zijn hier debet aan. In de nieuwe situatie is er 
voldoende ruimte om de fietsinfrastructuur op deze locatie te verbreden en (bijvoorbeeld) 
voorsorteervakken aan te brengen, zodat zowel de doorstroming voor fietsers, als de 
verkeersveiligheid verbetert. Geadviseerd wordt om deze vakken in eerste instantie met 
tijdelijke markering aan te brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. Dat 
biedt namelijk de flexibiliteit om aanpassingen te doen in de breedte van de opstelvakken of in 
de gehele kruispuntconfiguratie als het werkelijke gebruik en verkeersgedrag daar aanleiding 
toe geeft. 

C. Fietsoversteek met verkeerslichten ter hoogte van Stationsplein 
Doordat de oversteeklengte drastisch wordt beperkt (in plaats van vier rijstroken, hoeven 
fietsers en voetgangers in de toekomstige situatie nog maar twee rijstroken over te steken), 
wordt de tijd die fietsers (en vooral voetgangers) nodig hebben om over te steken fors korter. 
Hierdoor wordt de cyclustijd van de verkeerslichten veel korter, waardoor de wachttijden (voor 
al het verkeer) afnemen. Afhankelijk van de (beleids)keuzes omtrent de instellingen van de 
verkeerslichten en de eventuele aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld het toepassen van 
extra detectievelden) is het mogelijk om de wachttijden voor specifieke vervoerswijzen nog 
verder te verkorten. 
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Aanbevolen wordt om de mogelijkheden om busverkeer zo vroeg mogelijk in te laten melden 
bij de verkeerslichten nader te verkennen. Daarnaast wordt aanbevolen om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om overstekende fietsers zo vroeg mogelijk te detecteren. Tot slot wordt 
aanbevolen om een nadere afweging te maken tussen de geaccepteerde wachttijd voor 
gemotoriseerd verkeer op de Stationsstraat in en de geaccepteerde wachttijd voor fietsers en 
voetgangers. Mede op basis hiervan kan, met behulp van de Rekentool Capaciteit fietspaden bij 
VRI’s van CROW-Fietsberaad, ook een berekening worden gemaakt van de benodigde 
opstelruimte voor fietsers. 

D. Opheffen tweerichtingen fietspad noordzijde Stationsstraat 
Door het opheffen van het fietspad aan de noordzijde, moeten fietsers vanuit de 
Brouwerstunnel die richting (en voorbij) het Stationsplein fietsen (bijvoorbeeld om naar school 
te gaan) in de nieuwe situatie direct oversteken bij het nieuwe voorrangsplein en aan de 
zuidzijde van de Stationsstraat in westelijke richting fietsen. In de ochtendspits is een 
belangrijke verkeersstroom de stroom auto’s die vanuit de Vlasakkerweg rechtsaf slaat en 
vervolgens bij de Brouwersstraat weer linksaf slaat om richting het Smallepad te rijden. Fietsers 
moeten deze autostroom twee keer kruisen. Eén keer uit de voorrang bij het voorrangsplein en 
één keer in de voorrang bij de Vlasakkerweg. Voor de oversteek bij de Brouwersstraat geldt er 
voldoende hiaten zijn voor fietsers om snel en veilig te kunnen oversteken. Voor het kruispunt 
bij de Vlasakkerweg weg geldt dat voor een veilige inrichting aan bepaalde voorwaarden moet 
worden voldaan. Dat zou echter ook geval zijn als er ook een fietspad aan de noordzijde zou 
liggen. Daar komt bij dat het waarschijnlijk niet mogelijk om de benodigde zichtlijnen te 
realiseren. Daardoor is het onmogelijk om de oversteek van een eventueel fietspad aan de 
noordzijde over de Wijerstraat veilig in te richten.   

Op netwerkniveau is een (tweerichtingen) fietspad aan de noordzijde van de Stationsstraat in 
de toekomst niet nodig. Enkel als alternatief voor het Smallepad (op het moment dat de 
spoorwegovergang gesloten is en enkele fietsers mogelijk via de Wijersstraat en Stationsstraat 
naar het station zouden willen fietsen) zou een fietspad aan de noordzijde wenselijk kunnen 
zijn. Deze situatie doet zich echter maximaal enkele keren per week voor, voor een periode van 
enkele minuten. Aangenomen mag worden dat het dan om een gering aantal fietsers per keer 
gaat dat gebruik maakt van het trottoir. Hoewel dit uiteraard onwenselijk is en het voor 
voetgangers irritant kan zijn, biedt het brede trottoir in principe voldoende ruimte om ernstige 
conflicten tussen fietsers en voetgangers in dat geval te voorkomen. 

Het tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Stationsstraat moet voldoende breedte 
bieden om fietsers in twee richtingen adequaat te verwerken. Aanbevolen wordt om het 
tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Stationsstraat uit te voeren met een breedte 
van minimaal 4,5 meter. 

E. Kruispunt Wijersstraat – Stationsstraat – Vlasakkerweg 
Het tweerichtingsfietspad vormt een potentieel verkeersveiligheidsrisico, omdat 
automobilisten niet altijd bedacht zijn op fietsers uit twee richtingen. Bij verdere uitwerking van 
dit kruispunt is van belang dat extra aandacht wordt besteed aan maatregelen die 
automobilisten attenderen op de voorrangssituatie en het fietsverkeer uit twee richtingen, 
onder andere door het toepassen van de juiste bebording en markering, ondersteund met extra 
attentieverhogende maatregelen (bijvoorbeeld pijlmarkering op het fietspad en borden met 
fluorescerende achtergrond). Daarnaast is het van belang dat het uitzicht goed is, dat de 
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snelheid van het autoverkeer en van de fietsers niet te hoog ligt. In de plannen is al aangetoond 
dat de gewenste zichtlijnen haalbaar zijn.    

Voor fietsers die vanuit de Vlasakkerweg linksaf richting Stationsplein (en verder) willen fietsen, 
geldt dat zij, juridisch gezien, het achteropkomend gemotoriseerd verkeer voor moeten laten 
gaan (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor). In de praktijk zullen de meeste 
fietsers de situatie zo interpreteren dat zij op de oversteek voorrang hebben op het 
gemotoriseerd verkeer. Omdat deze fietsers uit onverwachte hoek van automobilisten op de 
Vlasakkerweg komen, is het van belang dat fietsers op de Vlasakkerweg zo ver mogelijk naar 
buiten worden uitgebogen en dat het hen moeilijk wordt gemaakt om met hoge snelheid 
linksaf voor het gemotoriseerd verkeer langs over te steken. In de verdere uitwerking van het 
ontwerp moet hieraan aandacht worden besteed. 

Om de snelheid van het autoverkeer voldoende te remmen, wordt geadviseerd om de fiets- en 
voetgangeroversteek op een drempel of een uitritconstructie te leggen. Om fietsers te 
bewegen om hun snelheid te matigen, wordt geadviseerd om hen met borden of markering 
attent te maken op hun kwetsbaarheid en hun eigen verantwoordelijkheid. In het uiterste geval 
kunnen snelheidsremmers in het fietspad worden aangebracht, maar geadviseerd wordt om dit 
in eerste instantie (nog) niet te doen. 

De oversteekbaarheid van de Stationsstraat is prima. De wachttijden voor fietsers en 
voetgangers zijn veel korter dan wanneer verkeerslichten zouden worden toegepast. 
Verkeerslichten zijn bovendien geen reële optie bij de voorgestelde kruispuntconfiguratie. Een 
aandachtspunt zijn de conflicten tussen rechtdoorgaande fietsers vanuit de Wijersstraat en 
Vlasakkerweg en afslaande automobilisten uit deze straten. Rechtdoorgaand verkeer op 
dezelfde weg gaat voor, en dus zouden afslaande automobilisten overstekende fietsers (en 
voetgangers) voor moeten laten gaan. In de praktijk gebeurt dat vaak niet; ook niet op andere 
kruispunten. Geadviseerd wordt om de oversteken verder uit te buigen tot minimaal 10 meter 
buiten het kruisingsvlak. In dat geval is geen sprake meer van rechtdoorgaand verkeer, en zal 
het aantal conflicten beperkt blijven, omdat fietsers en voetgangers zichzelf ook niet langer als 
rechtdoorgaand verkeer zien. 

De Vlasakkerweg is, in de ochtendspits, de drukste arm van het kruispunt; drukker nog dan de 
Stationsstraat. Dit is voor een groot deel verkeer dat haar bestemming heeft in één van de 
(bedrijfs)parkeergarages aan het Smallepad. In de toekomstige situatie moet dit verkeer vanuit 
de Vlasakkerweg rechtsaf de Stationsstraat op om bij het volgende kruispunt linksaf de 
Brouwersstraat in te rijden. Mogelijk kunnen elders in het netwerk van de gemeente 
Amersfoort maatregelen worden genomen die ertoe leiden dat automobilisten die op het 
Smallepad moeten zijn een andere aanrijdroute kiezen. Een mogelijkheid zou wellicht kunnen 
zijn om het inrijden van de Vlasakkerweg vanaf de Bergstraat onmogelijk te maken. Het aantal 
ontmoetingen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer zou daardoor op het kruispunt 
Vlasakkerweg – Stationsstraat drastisch kunnen worden teruggedrongen. Aanbevolen wordt 
om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden hieromtrent.   

F. Fietskruispunt zuidwestoksel Snouckaertlaan – Stationsstraat – Brouwersstraat 
Ten opzichte van de huidige situatie is sprake van een duidelijke verbetering van de situatie. In 
de nieuwe situatie is minder sprake van groepen fietsers die elkaar op dit punt tegenkomen, 
omdat de wachttijden korter zijn (ten opzichte van de situatie met verkeerslichten). Bovendien 
wordt de fietsinfrastructuur ruimer opgezet. Bij nadere uitwerking van dit fietskruispunt moet 
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de voorrangssituatie tussen fietsers onderling duidelijk worden weergegeven. Mogelijk kunnen 
de verschillende fietsstromen ook op deze locatie door middel van markeringen 
(voorsorteervakken?) in goede banen worden geleid. Aanbevolen wordt om dat bij de nadere 
uitwerking te overwegen. Ook hier wordt geadviseerd om de markering op het fietspad in 
eerste instantie met tijdelijke markering aan te brengen en te monitoren hoe dit in de praktijk 
functioneert. 

G. Kruispunt Snouckaertlaan – Stationsstraat – Brouwersstraat   
Een voorrangsplein is op deze locatie een veilige kruispuntoplossing die een hoge 
afwikkelingscapaciteit heeft en waarbij het verkeer op de hoofdrichtingen (en in dit geval dus 
ook het busverkeer) niet/nauwelijks verliestijd ondervindt. Wel is van belang dat de snelheid 
van het verkeer op de doorgaande weg (Stationsstraat – Van Asch van Wijckstraat) niet te hoog 
ligt, zodat verkeersdeelnemers voldoende tijd hebben om op elkaar te reageren. Daarom wordt 
geadviseerd om hieraan bij de nadere uitwerking extra aandacht te besteden. Daarbij kan 
overwogen worden om, naast de uitbuigingen, bijvoorbeeld busvriendelijke drempels toe te 
passen. 

De fietsoversteek over de Snoeckaertlaan is ingetekend als tweerichtingenfietspad. Gezien het 
feit dat het aansluitende fietspad langs de Van Asch van Wijckstraat in één richting loopt, en 
fietsers vanuit de Snoeckaertlaan al eerder kunnen oversteken, is dat niet nodig.  

Aandachtspunt op deze locatie is de wachttijd die af en toe kan ontstaan voor voertuigen in de 
Snoeckaertlaan. Op het moment dat de keerlus op de het voorrangsplein vol staat, kunnen 
voertuigen die vanuit de Snoeckaertlaan rechtdoor/linksaf willen, het kruispunt niet oprijden. 
Voertuigen die rechtsaf willen slaan, kunnen hierdoor ook (onnodig) worden opgehouden. 
Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of er mogelijkheden zijn om te sturen in de 
verkeerscirculatie, zodat de wachttijden beperkt blijven.   

H. Fietspad Smallepad 
Het fietspad langs het Smallepad is circa 3,50 meter breed. Volgens de Ontwerpwijzer 
fietsverkeer is dat toereikend tot een intensiteit van 350 fietsers per uur. Naar verwachting 
liggen de intensiteiten (zeker in de toekomstige situatie) hoger. Het is daarom wenselijk om, 
indien mogelijk, het fietspad te verbreden. Aanbevolen wordt om te onderzoeken welke 
mogelijkheden hiervoor bestaan.  

De doorsteekjes/oversteekplaatsen vanaf het fietspad naar de Brouwersstraat en de 
Wijersstraat zijn erg krap vormgegeven. Fietsers hebben nauwelijks opstel- en 
manoeuvreerruimte. Daarom wordt aanbevolen om de doorsteekjes te verbreden, de eilandjes 
te verwijderen (of in ieder geval à niveau te maken) en de afrondingsbogen te vergroten.  

Algemeen 
Op basis van de wegcategorisering en de huidige richtlijnen is 50 km/h een passende 
maximumsnelheid op de Stationsstraat. Het ontwerp zonder verkeerslichten zorgt ervoor dat 
het OV vlot kan doorstromen. Bij de geregelde oversteeklocatie bij het Stationsplein kunnen 
bussen met prioriteit worden afgewikkeld, zonder dat dit leidt tot lange wachttijden voor 
voetgangers en fietsers. 

Van belang is dat de snelheid ter plaatse van conflictpunten niet te hoog ligt. Door de 
snelheidsremmers die in het ontwerp zijn opgenomen, mag worden aangenomen dat de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer bij oversteeklocaties voldoende kan worden geremd.  
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De oversteeklengtes in het ontwerp zijn kort, alle oversteken kunnen in twee fases worden 
uitgevoerd en er zijn voldoende grote hiaten in de verkeersstroom. Hierdoor kunnen ook 
overstekers die langzamer zijn dan gemiddeld op een veilige manier oversteken.  

Als de fietspaden voldoende breed worden uitgevoerd (en daar is de ruimte voor langs de 
Stationsstraat) is er geen reden om aan te nemen dat zich (anders dan op andere locaties) 
problemen zullen voordoen met afwijkende typen fietsen. 

Aanbevolen wordt om, nadat het ontwerp is uitgewerkt in een definitief ontwerp, door een 
onafhankelijke, gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor een verkeersveiligheidsaudit te laten 
uitvoeren op de ontwerptekeningen. De voordelen van het laten uitvoeren van een 
verkeersveiligheidsaudit zijn onder andere dat: 

 het ontwerp er beter en veiliger van kan worden; 
 zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden kunnen worden weggenomen (en 

daarmee ook kostbare procedures); 
 keuzes voor een bepaalde inrichting expliciet worden gemaakt en eventuele consequenties 

voor de verkeersveiligheid duidelijk in beeld worden gebracht; 
 ongevallen kunnen worden voorkomen; 
 dure aanpassingen achteraf kunnen worden voorkomen.  
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BIJLAGE 1  DICHTLIGTIJDEN SPOORWEGVERGANG SMALLEPAD 

Dichtligtijden 14 oktober 2019 - 1 november 2019 
Datum Begin 

dichtligtijd 
Einde 

dichtligtijd 
Tijd dicht 

maandag 14 oktober 2019 06:54:35 06:59:00 00:04:25 

maandag 14 oktober 2019 08:11:42 08:12:51 00:01:09 

maandag 14 oktober 2019 11:47:40 11:48:30 00:00:50 

maandag 14 oktober 2019 12:50:18 12:57:52 00:07:34 

maandag 14 oktober 2019 13:36:26 13:38:47 00:02:21 

maandag 14 oktober 2019 17:24:26 17:29:51 00:05:25 

dinsdag 15 oktober 2019 08:32:28 08:35:50 00:03:22 

dinsdag 15 oktober 2019 09:12:31 09:13:19 00:00:48 

dinsdag 15 oktober 2019 13:00:03 13:03:01 00:02:58 

dinsdag 15 oktober 2019 13:51:50 13:57:10 00:05:20 

dinsdag 15 oktober 2019 15:49:58 15:50:40 00:00:42 

dinsdag 15 oktober 2019 17:26:51 17:37:57 00:11:06 

woensdag 16 oktober 2019 11:47:55 11:50:12 00:02:17 

woensdag 16 oktober 2019 16:05:51 16:15:04 00:09:13 

zondag 20 oktober 2019 12:31:24 12:33:54 00:02:30 

zondag 20 oktober 2019 16:53:22 16:57:38 00:04:16 

maandag 21 oktober 2019 11:07:13 11:09:53 00:02:40 

maandag 21 oktober 2019 16:01:35 16:04:13 00:02:38 

dinsdag 22 oktober 2019 10:14:34 10:16:28 00:01:54 

dinsdag 22 oktober 2019 13:14:33 13:16:03 00:01:30 

woensdag 23 oktober 2019 07:23:58 07:28:18 00:04:20 

woensdag 23 oktober 2019 11:34:54 11:37:35 00:02:41 

woensdag 23 oktober 2019 12:33:28 12:34:17 00:00:49 

woensdag 23 oktober 2019 13:43:28 13:49:09 00:05:41 

donderdag 24 oktober 2019 07:47:25 07:48:40 00:01:15 

donderdag 24 oktober 2019 11:12:03 11:15:13 00:03:10 

zondag 27 oktober 2019 12:31:30 12:32:05 00:00:35 

zondag 27 oktober 2019 12:57:36 12:59:02 00:01:26 

maandag 28 oktober 2019 07:07:28 07:11:17 00:03:49 

maandag 28 oktober 2019 10:20:02 10:24:11 00:04:09 

maandag 28 oktober 2019 11:52:37 11:55:13 00:02:36 

maandag 28 oktober 2019 16:47:07 16:54:06 00:06:59 

dinsdag 29 oktober 2019 08:17:17 08:18:51 00:01:34 

dinsdag 29 oktober 2019 09:08:02 09:09:04 00:01:02 

dinsdag 29 oktober 2019 09:51:18 09:52:59 00:01:41 

dinsdag 29 oktober 2019 11:21:34 11:22:26 00:00:52 
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dinsdag 29 oktober 2019 14:51:58 14:52:38 00:00:40 

dinsdag 29 oktober 2019 17:02:39 17:15:48 00:13:09 

woensdag 30 oktober 2019 10:49:58 10:52:35 00:02:37 

woensdag 30 oktober 2019 11:24:02 11:24:57 00:00:55 

woensdag 30 oktober 2019 14:18:29 14:20:45 00:02:16 

woensdag 30 oktober 2019 16:07:50 16:11:45 00:03:55 

woensdag 30 oktober 2019 16:52:59 16:53:42 00:00:43 

woensdag 30 oktober 2019 18:59:19 19:05:42 00:06:23 

donderdag 31 oktober 2019 13:15:38 13:17:57 00:02:19 

donderdag 31 oktober 2019 13:47:02 13:47:43 00:00:41 

donderdag 31 oktober 2019 16:08:16 16:08:55 00:00:39 

donderdag 31 oktober 2019 18:02:05 18:04:54 00:02:49 

vrijdag 1 november 2019 12:14:14 12:17:09 00:02:55 

vrijdag 1 november 2019 16:23:30 16:28:24 00:04:54 

 

 


