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Aanvankelijk werd in de PHS presentaties De Tongereseweg tussen VLK en de tunnel als fietsstraat genoemd. Later werd dit teruggedraaid. Met de 

verbindingsweg Tongeren behoort naar onze mening de optie fietsstraat Tongeren tot de mogelijkheden en sluit aan op de behoefte van een veilige en 

meest directe (school) fietsroute Tongeren   centrum .Uiteraard vormt de route door de tunnel v. Hornstraat-v Salmstraat de primaire route (zoals 

verwoord in het collegebesluit) naar Ladonk en Kalksheuvel en het gebied de Roond. De fietsroute via Kalksheuvel biedt niet de gewenste directheid en 

comfort en sluit ook niet logisch aan op het gebied Tongeren. 

Voor meer toelichting zie pag. 2 en 3   

Fietspad VLK 

Fietsstraat 

gemengd verkeer 

mailto:boxtel@fietsersbond.nl
https://boxtel.fietsersbond.nl/


Fietsroutes Tongeren in aansluiting op de Tunnel  Datum 18 juni 2018    

Fietserbond afd. Boxtel, Baroniestr 33, Pierre vd Oord 0682439236   E boxtel@fietsersbond.nl  W https://boxtel.fietsersbond.nl/  Pagina 2 

Fietstellingen mrt 2016 gebied Tongeren Oksel 

 

Resultaten fietstellingen van 3-25mrt 2016 .  

Waarom een fietsverbinding vanuit de Tunnel naar Tongeren+ 

Aan de Kapelweg in woongebied Kalksheuvel (straks 30 zone) staan vaak auto’s geparkeerd. Dat is niet aantrekkelijk om te fietsen als doorgaande fietser. Bij 

d’Ekker moet je de overweg over met mogelijk extra oponthoud. Het wegdek is minder aantrekkelijk vanwege de klinkers. We verwachten dat dit 

parkeergedrag niet anders zal zijn na realisatie PHS-projecten. 

Met bestemming Tongeren-Nergena-Luissel en verder westelijk biedt de geasfalteerde Tongereseweg een aantrekkelijke groene route en sluit ook logisch 

aan op de bestemmingen. 

De extra fietshelling naar Tongeren vanuit de tunnel geeft de tunnel een aantrekkelijker open karakter tussen de twee spoorlijnen (ca 50m) en biedt een 

kant en klare fietsverbinding van/naar centrum nu en in de toekomst i.v.m. eventuele bouwplannen in de Oksel. 

Financiële consequenties  
In de project rapportage is een kostenpost van € 1 miljoen extra genoemd voor een helling i.p.v. een trap. Hier valt ons inziens nog te rationaliseren. 

De keerlus wordt insteek plaats (voldoende voor een vuilniswagen) met  de helling iets steiler aansluitend op het huidige wegprofiel Tongeren. 

Opm.: Bij de variantenstudie Tongerese overweg  werd door het verkeersburo een opgave gedaan van ca € 100.000,- . Een factor 10 minder! 

29f 

VLK 

fietstellingen van 3-25mrt 2016 

 

De smalle landwegen Meezenlaan en de Braken zijn niet in trek voor de 

fietser met  (40-60 fietsen/etmaal). Dat wordt er niet beter op na de 

realisatie verbindingsweg Tongeren. 
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3D Impressie met okselverbinding. 

  
               Impressie tunnelwand met alleen een trap (wand is ca 50m lang)                         Impressie met een verbinding naar De Roond 

(In de BOK werd nog een opentrap constructie gevisualiseerd met fietsgoot?).           Voorrangssituatie en voldoende zicht zijwaarts noodzakelijk.  

 

Waarom deze zienswijze van de Fietsertsbond. 

De werkgroep heeft vanaf het begin geijverd voor een okselverbinding. Pas tijdens de eindebespreking van 22 jan 2018 werd ons door de wethouder 

onomstotelijk duidelijk gemaakt dat de okselverbinding niet zijn steun zou krijgen vanwege de financiën en het werkbaar alternatief fietsroute via 

Kalksheuvel. Dit had ons inziens wel eerder gekund.  
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