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Gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018 in Boxtel 
 

Tussen Boxtel Bicycle en MOVE’31 
Midden in PHS 

Voorwoord; 
In onze visie geven we in hoofdstuk 1 eerst een (fiets)selectie uit het regeerakkoord en daarna de provinciale (NB) 
punten gevolgd door vermelding van de belangrijkste beleidsdocumenten verkeer in Boxtel. In hoofdstuk 2 geven we 
een opsomming van de gewenste houding t.a.v. de fiets in de gemeente Boxtel. In hoofdstuk 3 geven we onze zorg 
weer over enkele uitvoeringen in PHS. Hoofdstuk 4 betreft specifiek Liempde en Lennisheuvel. Tot slot geven we in 
hoofdstuk 4 het belang van  (recreatief) fietsen in ons mooie buitengebied. 

1  Uitgangspunten 
 

1.1. Landelijk niveau 
 

Regeerakkoord 2017 (uittreksel m.b.t. de fiets) 
- Mobiliteit 

o Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een 
bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in 
fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. 

o Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het 
belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen 
reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto 
en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem. 

- Verkeersveiligheid 
o Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare 

verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met 
(branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de 
realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. 

- Ontwikkeling nieuwe infrastructuur 
o Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de 

eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Bij de 
verdeling van deze middelen wordt aangesloten bij de bestaande verdeelsleutel tussen weg, water en 
openbaar vervoer, met uitzondering van een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro dat wordt 
vrijgemaakt voor cofinanciering vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen. 

 
Fietsersbond 2017 
- We zien steeds meer ouderen die langer blijven fietsen en zichzelf daarmee gezond houden. Deze 

ouderen fietsen omdat het in Nederland zo plezierig en veilig is om te fietsen, omdat het zo goed 
toeven is op de Nederlandse fietspaden. Maar ook gewoon om hun boodschappen te doen, hun 
vrienden te bezoeken en naar de kerk te gaan. Dat zij dit zo lang volhouden heeft te maken met de 
algemene ontwikkeling dat we met zijn allen langer fit blijven maar zeker ook met de opkomst van de e-
bike. Een steeds groter deel van de verkochte nieuwe fietsen in ons land is dan ook voorzien van 
elektrische ondersteuning. 

 
- Kijken we dan naar de deelnemers van de Fiets Telweek die 20% van hun fietsritten als onveilig 

bestempelden, dan kan het niet anders dan dat er dit jaar wel erg kritische fietsers meededen. Als echt 
een op de vijf ritten onveilig zou zijn, dan zouden we in Nederland meer ongelukken moeten zien dan 
dat er nu plaatsvinden. Nederland is en blijft een veilig fietsland, anders zouden wij niet zo massaal op 
de fiets stappen. Door die veiligheid laten we onze kinderen al zo vroeg zelfstandig fietsen en blijven 
onze ouderen nog zo lang doorfietsen. Goed voor hun zelfstandigheid, goed voor hun gezondheid. 

 
- Kan het dan niet beter? Natuurlijk wel! En met kritisch blijven is ook niets mis. De Fietsersbond blijft 

zich inzetten voor een fietsvriendelijker Nederland. Onze vele vrijwilligers praten hierover regelmatig 
met gemeenten en andere partijen die gaan over onze wegen en fietspaden, en dan vallen er soms 
zeer kritische woorden. De Fietsschool van de Fietsersbond leert ieder jaar weer aan vele kinderen en 
senioren hoe ze hun fiets beter kunnen beheersen, met voor senioren ook speciale lessen voor e-bikes. 
Alles met maar één doel: het fietsen in Nederland nóg veiliger en beter maken. 
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- De koppen in de media zijn dus wat overdreven. Laten we vieren dat Nederland een fantastisch 
fietsland is en met zijn allen genieten van al het moois dat ons zo geboden wordt. Voor onze 
gezondheid, maar bovenal gewoon het plezier van fietsen! 

 
1.2. Provinciaal niveau 

 
In Brabant is veel draagvlak voor het uitvoeren van het bestaande programma Fiets in de 
versnelling(inmiddelsal weer van 2009, maar nog steeds actueel), waarin onder meer de aanleg van 
snelfietsroutes is opgenomen. Meerdere partijen pleiten voor een provinciedekkend netwerk van 
snelfietsroutes. Deze partijen willen ook de gereserveerde middelen voor infrastructuur (onder meer voor de 
Ruit bij Eindhoven) ombuigen naar ov en fiets. 
Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet 
onbelangrijk voor de fietser. “Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens“. Ook de provincie heeft een 
belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes en door de 
GGA.Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken. Brabant toont als 
fietsprovincie ambities, het is belangrijk dat de politieke partijen dat ook doen.” 

 
1.3. Boxtel, infrastructuur 

 
De belangrijkste documenten in dit verband 
- GVVP 2008 
- Boxtel Bicycle 2010-2020 

Het laatste document kan worden gezien als een verlengde van de eerste. 
De eerste initiatieven tot een actualisatie van beide documenten zijn in gang gezet; e.e.a moet leiden 
tot MOVE’31, een nieuw mobiliteitsplan. De Fietsersbond heeft een plaats in de klankbordgroep. 

- Structuurvisie “Verfrissend Boxtel” 2011 
Uittreksel: 
o Boxtel is het best bereikbare dorp van Nederland, maar van binnenin relatief onbenaderbaar. 

Centrum en buitengebied moeten meer logisch worden gekoppeld. Spoor en snelweg leggen 
beperkingen en dicteren een noord-zuidontwikkelingsrichting. De Brederodeweg als interne 
ruggegraat van Boxtel, versterkt deze oriëntatie, en scheidt ruimtelijk meer dan dat deze 
verbindt. Een duidelijke en comfortabele oost-westverbinding wordt gemist. Veel 
verbindingsroutes liggen er al, maar zijn niet helder, niet goed aangelegd of er ontbreken 
stukken; goed aangelegd en veilig. 

o De aantrekkelijkheid van verbindingen kan worden vergroot door de ‘parels van Boxtel’ eraan te 
verknopen. Het centrum, Stapelen en stationszone vormen belangrijke knopen. Met het TALK-
project is de oost-westontsluiting voor autoverkeer geregeld, en is Ladonk aangesloten op de 
A2. 

o Niet alleen routes voor auto’s, wandelaars of fietsers leggen verbindingen. Bijzondere functies, 
gebieden, water of ecologische hoofdstructuren, kunnen ook ‘verbinden’. De Dommel is een 
ecologische en recreatieve hoofdstructuur door het centrum. Met de heroriëntatie op Ladonk en 
stationszone kunnen Lennisheuvel en Kampina beter worden aangehaakt. De Groene Poort en 
Selissen kan een bruggenhoofd vormen voor Geelders en het Groene Woud. 

Fb:Routes leggen dus niet alleen verbindingen. Spoorroutes, autoroutes en rivieren vormen voor de 
fietser maar al te vaak een te nemen barrière. Bruggen, tunnels en viaducten zijn dure bouwwerken 
die bij beperkte budgetten niet populair zijn. 

 
De gemeente is voor ons de belangrijkste partij in de bepaling van infrastructuur en gerelateerde maatregelen 
voor fietsers. Regelmatig worden wij als Fietsersbond betrokken bij infrastructurele maatregelen. Waar het vaak 
aan ontbreekt is de onderlinge samenhang van alle maatregelen. Een samenhangend plan zou alle 
betrokkenen, beleidsmakers én uitvoerders, een leidraad geven en duidelijkheid voor de bevolking. 

 
Boxtel heeft “meewerken” hoog in het vaandel. Meewerken aan iets dat door het hoogste orgaan in onze 
gemeente is bepaald als een te bereiken situatie geeft veel meer duidelijkheid. Momenteel wordt “meewerken” 
vaak gezien als een methode om te bereiken wat een individuele burger in zijn situatie het liefst ziet gebeuren. 

 
Momenteel is Boxtel betrokken bij een aantal projecten in het kader van PHS. De Fietsersbond is in alle 
werkgroepen actief betrokken om kansen te identificeren en problemen mee op te lossen. 

 
De visie die wij neerleggen in dit stuk staat eigenlijk los van PHS en kan van toepassing zijn op een Boxtel voor 
én na PHS en MOVE’31. 

mailto:boxtel@fietsersbond.nl


Visie van de Fietsersbond  Datum 18-10-2017   
 

Fietserbond afd. Boxtel, Baroniestr 33, Pierre van den Oord    T 0682439236  E boxtel@fietsersbond.nl  Pagina 3 

 

2  Algemeen 
 
Hoe zou het beter kunnen? Wij denken aan een gemeente die consequent de volgende houding aanneemt: 
 

1. Versterk de bestaande fietsroutes door ze beter 
zichtbaar te maken en nog bestaande 
knelpunten op te lossen. Geef ze eigen namen 
en kleuren en plekken op borden. Gebruik altijd 
rood asfalt om de fiets duidelijk een eigen 
herkenbare plek te geven. 

Denk aan routes: 

• naar het station 

• naar school 

• naar het centrum 

• naar sportpark Molenwijk 

• naar sportpark Munsel 
Op de noord-zuid-as en bij belangrijke ingangen van 
Boxtel staan richtingaanwijzers. Wellicht heeft het zin 
om beleid en uitvoering te beoordelen en waar nodig te 
verbeteren? 
 

2. Zorg dat het centrum zo wordt ingericht dat de 
fiets nog meer dan nu rechtstreekse 
comfortabele en veilige routes krijgt. 
Bijvoorbeeld: ontvlechten waar mogelijk. Pas 
overal rood asfalt toe, geef voorrang en 
voorlichting: laat zien dat de fietser wordt 
verwend: geef hem de kortste en snelste route. 

Denk aan een fietsstraten-plan: bijvoorbeeld 

• Molenstraat vanaf Jan Kruijsenstraat 

• Prins Hendrikstraat vanaf P Albert Heijn 

• Clarissenstraat vanaf de Koppel 

• Markt 

• Rechterstraat vanaf Rozemarijnstraat 

• Stationstraat vanaf Breukelsestraat 

• Prins Bernhardstraat 

• … 
Denk in de Rechterstraat tussen Zwaanse Brug en 
Rozemarijnstraat aan een “fiets-te-gast” situatie 
 

3. Maak werk van een logische structuur van 
routes en straten en maak deze veilig voor de 
fiets. Maak van het hele centrum het domein 
van de fiets en voetganger – auto te gast. 

Denk nú na over een auto-luwe structuur na de PHS-
maatregelen (met name de fietstunnel i.p.v. de dubbele 
overweg): 

• Fietsring rond centrum gebied, met: 
o aansluitingen voor alle andere externe 

verbindingen 
o aansluitingen voor het centrum 

• korte directe auto verbindingen naar 
belangrijke P’s ontvlochten van 
fietsverbindingen 

• snelfietsroute Htb-Ehv langs/via de noord-zuid-
as met aansluiting op de fietsring 

 

4. Maak meer fietsenstallingen bijvoorbeeld bij 
winkelcentra, sportcentra, bedrijven en kleine 
stallingen in wijken waar in de huizen weinig 
ruimte is voor de fiets. Borg, bewaak en 
verbeter de kwaliteit van de bestaande en 
nieuwe stallingen. 

Voed de fietser op met consequente en strenge 
handhaving en hulp. Voorkom een rommelig 
dorpsbeeld door slordig en ontoelaatbaar geparkeerde 
fietsen. Onderzoek de behoefte aan (gratis) bewaakte 
stalling van fietsen (die steeds waardevoller worden). 
 

5. Werk actief aan het verbeteren van ‘kleine 
dingen’. Paaltjes, drempels, scherpe bochten, 
vergevingsgezinde trottoirbanden 
bewegwijzering, slecht onderhoud, slecht 
ingerichte voorrang, versmallingen – pak het 
aan. Geef de fietser meer ruimte waar hij een 
belangrijke weggebruiker is. 

Stel een prioriteiten lijst op van te nemen maatregelen. 
Actualiseer de lijst regelmatig, in overleg met betrokken 
organisaties. 
 

6. Sluit de vervoersketen door o.a. op stations en 
belangrijke P’s leenfietsen aan te bieden en 
maak daar actief reclame voor. 

Zorg voor OV fietsen en openingstijden van bewaakte 
stalling bij NS station van eerste tot laatste trein. 
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7. Werk verder aan en investeer in provinciale 
utilitaire en recreatieve routes en werk aan de 
knelpunten in de bestaande. 

Neem actief deel aan initiatieven die recht doen aan de 
centrale plaats van Boxtel in de Brabantse 
fietsinfrastructuur. Denk aan: 

• het Duitse Lijntje 

• de SFRHertogenbosch-Eindhoven 

• Recreatieve routes in het Groene Woud veilig 
(autoluw)maken 

 

8. Werk samen met de nieuwe Data opleidingen 
om vanuit fietsdata naar beter beleid te komen. 
Door verzamelen en analyseren van data 
kunnen betere en slimmere besluiten genomen 
worden over vormgeving, onderhoud en 
regelgeving rond de fiets en kan deze veiliger 
worden. 

Het is het voor kleinere gemeenten als Boxtel niet altijd 
mogelijk om up-to-date te blijven met moderne 
systematieken. Boxtel zou op dit terrein ten minste 
“volger” moeten zijn. 
Organisaties als de Fietsersbond kunnen bijspringen. 
Voer verkeerstelingen steeds “model split” uit zodat er 
een betrouwbaar beeld ontstaat over fiets- en 
(vracht)auto-verkeer. 

 
9. Werk samen met anderen aan een plan voor 

fietsstimulering. Ondersteun het beleid met 
fietspromotie campagnes. Verwen en prijs de 
fietser. 

Organisaties als de Fietsersbond kunnen bijspringen. 
 

10. Bij elke infrastructurele maatregel: vraag je af 
hoe de fietser er uit komt! 

Voor de fietsers kunnen details in de uitvoering van 
groot belang zijn. 
Organisaties als de Fietsersbond kunnen bijspringen. 
 

Let wel: een houding als deze (hierboven) geeft een overzicht van waar we aan willen werken; 

• vrijwel alle punten vergen een precieze invulling, 

• het zal niet allemaal tegelijk kunnen, 

• maar áls er gelegenheden zijn: dan grijpen we ze, 

• en soms zijn er onverwachte kansen, 

• en zo komen we ergens (“waar we wezen willen”). 

3  Specifiek gewenste waakzaamheid 
 
In de PHS-projecten staan de volgende fietsbelangen onder druk: 

• Tunnel 
o de afslag in de tunnel (de “oksel”) dreigt om financiele redenen een trap te worden. Dat zou 

fietsverkeer vanuit die oksel onmogelijk maken. 
o de stijgingspercentages van de hellingen dreigen voor ouderen en scootmobielen “onhaalbaar” te 

worden. 

• Keulse Baan 
o een ongelijkvloerse kruising van de Ehv-weg en Keulse Baan dreigt niet door te gaan, 
o een extra oversteek voor fietsers t.h.v “Knus” lijkt nodig, 
o de Eindhovenseweg dreigt ruimtelijk overbelast te geraken. 

• VLK 
o een doorgaande fietsroute van Ladonk naar de Kapelweg staat onder druk, 

• Tongeren 
o een verbinding tussen VLK en de Meezenlaan zal een ongewenste hoeveelheid snelverkeer geven 

op deze Meezenlaan en het Essche Heike 
o de route Meezenlaan – Essche Heike – Molenwijkseweg – Parklaan – Baandervrouwenlaan zal 

worden gebruikt als noord-westelijke verbinding van en naar de wijken; dit is ongewenst i.v.m. de 
hoeveelheid fietsverkeer rondom de sport (en zwem) accommodaties in dat gebied. 

o de plannen om die hoeveelheid fietsverkeer (sport en recreatie) te accommoderen d.m.v. een 
fietsstraat op de Molenwijkseweg (van Ronduutje tot en met de Langspier) staan daardoor onder 
druk. 
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4. Liempde en Lennisheuvel 
 

4.1 Liempde 
Fietsverbinding Liempde-Boxtel veiliger maken 

• op de Boxtelseweg in Liempde zien we momenteel een onrustig en onoverzichtelijk verkeersbeeld. De 
sluisjes zijn daarvan de oorzaak en er moeten andere maatregelen mogelijk zijn om het 
verkeersaanbod te normaliseren. Met project SPILL wordt doorgaand verkeer al ontmoedigd. 

• in samenhang met de SFR Htb-Ehv en een robuuste oplossing voor fietsen langs de nieuwe Keulse 
Baan moet de fietsverbinding Liempde-Boxtel worden verbeterd. 

• Bij Providentia parallel fietspad achter de bebouwing om en daarna nog voor Texaco een oversteek, 
voorkeur en eenvoudig tunneltje. Tevens een doorsteek Konijnschoolsedreef/Fellenoord. Minder 
fietsverkeer op de rotonde Fellenoord. 

4.2 Lennisheuvel 
Rotonde Boseind vormt een veiligheidsbarrière op de schoolroute Lennisheuvel-Boxtel. Een eenvoudig 
fietstunneltje of een noordelijker gelegen doorsteek naar de Ossepadtunnel zijn mogelijke oplossingen. 

5. Buiten gebied en landwegen 
 
Recreatieve fietsroutes gaan voor het merendeel over mooie landwegen. Denk bijvoorbeeld aan het gebied Kasteren, 
Kinderbos, Liempde zuid en Tongeren. Door de toename van autoverkeer worden de routes minder aantrekkelijk en 
onveiliger. Dit onderwerp is momenteel in studie bij het landelijk bureau van de Fietsersbond. 
Met name Zeeland, Friesland kampen ook met dit probleem. 
Krijgen we autoluwe fietsstraten/-wegen in het buitengebied? En willen wij (Boxtel) dat dan ook? 
 
Het Duits lijntje 
Er is onderzoek gedaan naar een recreatieve fietsroute over het Duits lijntje. Visie document Buro MUST. 
Hier ligt een kans voor een prachtige verbinding met Oost Brabant en het hele duitse fietsnetwerk. 
Boxtel kan hiermee nationaal scoren! 
 
Zijn we uitgemopperd? Welnee; nog lang niet! Never nooit niet! Fietsen is tenslotte voor iedereen leuk! Jong en oud. 
 

Aspect Knelpunt Voorstel oplossing 

Beukendreef Te veel auto (sluip) verkeer Knip? Stuk asfalt eruit? 

Koevoortseweg Niet aantrekkelijk Banisveld-Achtbunderseweg 

Kasteren sluipverkeer N618-A2 Apart fietspad 

Boxtelseweg Auto verbinding door Geelders Autoverbinding verplaatsen 

Scheken - Mortelen Omweg niet aantrekkelijk Fietstunnel of combiduct A2 

Essche stroom Fietser door beekdal Voet+fietsbrug maken 

OV fiets bij NS Beperkt open Ook weekends open 

Landwegen Hoge snelheid autoverkeer Visuele versmallingen met groen 

   

 
Het bovenstaande was onze top-10 lijst die we regelmatig met wethouders en ambtenaren hebben besproken. 
 
Begrippenlijst: 
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

Boxtel Bicycle Fietsplan 2010-2020 
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 
GGA GebiedsGerichte Aanpak 

Fiets in de versnelling Fietsbeleid van de provincie Noord Brabant 
MOVE’31 MObiliteitsVisiE 2031 (actualisering huidig GVVP) 
PHS Programma Hoogfrequent Spoor 

VLK Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (voorheen TALK) 
 
SFR SnelFietsRoute. 

 Nadruk op doorfietsen zonder vertragingen en op samenhang met bestemmingen en andere fietsroutes.  
Utilitair fietsen Fietsen om een doel te bereiken (werk, school, boodschappen e.d.). 
 Nadruk op veilig, snel en fietsenstallingen. 

Recreatief fietsen Fietsen met de verplaatsing als doel. 
 Nadruk op veilig en prettig. 
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