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Betreft; Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongeresestraat Ons kenmerk FB190522 

Aan; De gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 AD Boxtel 

Ref; NL.IMRO.0757.BP01FietsodTongers-otw1 

Woord vooraf 
De fietsonderdoorgang zien wij als een belangrijke onderdeel van het toekomstig fietsnetwerk Boxtel. (Move31) 

1. Ontvlechting fiets- en autostructuur. Fietsstromen binnendoor (Ossepad en Tongeren), Autostromen buitenom 

(Keulsebaan). Duurzaam veilig principe, stimuleren woon-werk, etc. met de fiets. 

2. Fietsonderdoorgang v. Hornstraat-Kapelweg is hoofdfietsroute. 

a.  Aansluiting v. Hornstraat-Breukelsestraat met fietsers in de voorrang 

b. Aansluitingen op v. Salmstraat-Kapelweg met fietsers in de voorrang 

3. Aansluiting op Tongeren (de oksel) 

a. Een veilige en meest directe (school) fietsroute Tongeren   Centrum . 

b. Een directe (GGA) verbinding naar Haaren/Oisterwijk zonder barrières. 

4. Overige punten,  

a. Noodvoorziening tijdens de bouw. 

b. Openheid tunnel. 

1 Ontvlechting fiets- autostructuur. 

Met de fietsonderdoorgang wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke factor in het veiliger maken en 

stimuleren van fietsverkeer in naar en van het centrum gebied. 

Zo vormt de tunnelverbinding een uitnodigend gebaar (sneller) voor woon-werk en recreatief fietsverkeer. 

In onze zienswijze Move31 is de zgn ‘fietsring’ geïntroduceerd. Samen met Ossepad ontstaat een belangrijke 

voorwaarde de fietsverkeerstromen zoveel mogelijk vrij van de hoofdverkeersstromen van auto’s te maken. 

2 Fietsonderdoorgang v. Hornstraat-Kapelweg is hoofdfietsroute 

2.a Aansluiting v. Hornstraat-Breukelsestraat met fietsers in de voorrang  

Het bestemmingsplangebied dient in overeenstemming te zijn met directheids eisen voor een 

hoofdfietsroute. De voorgestelde kruising met Tongereseweg is niet in overeenstemming met eisen 

hoofdfietsoute, directheid. In het voorliggende plan moet de fietser eerst met een T-splitsing naar  

Tongereseweg (voorrang) en dan op de volgende T-splitsing vanuit erftoegangsweg kruisen met v. 

Horntstraat-Breukelsestraat. (niet in de voorrang). Door deze constructie wordt de hoofdfietsroutfunctie 

abrupt beëindigd. De T-kruising Tongereseweg kan ons inziens veilig gedimensioneerd worden met de T-

kruising Fietspad met v. Hornstraat-Breukelsestraat met fietsers in de voorrang. 

 

2.b Aansluitingen op v. Salmstraat-Kapelweg met fietsers in de voorrang 

Vanuit de helling is het belangrijk voldoende zicht te hebben op de Kapelweg. Ook hier voorrang fietsers in 

overeenstemming met de functie hoofdfietsroute. 

Plangebied incl  

v. Hornstraat 
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3. Aansluiting op Tongeren (Oksel) 
De voorziening met een open trap in het ontwerp met alleen een trap voldoet volstrekt niet aan de opzet 

zoals in de BOK (bestuursovereenkomst) verwoord. Gewezen wordt op het overleg met de werkgroep 

waarin een open trap de voorkeur heeft i.v.m. verborgen plek/sociale veiligheid. In deze beredenering wordt 

voorbijgegaan aan de focus van de werkgroep de trap te combineren met een fietshelling. Tijdens de 

eindbijeenkomst met de wethouder werd de werkgroep medegedeeld dat de helling geen steun van het 

college krijgt i.v.m. e financiële consequenties. De werkgroep was duidelijk uit het veld geslagen met deze 

mededeling. Hierdoor is de inspraak voor het alternatief onvoldoende uitgewerkt. 

3a. 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. Eerder neemt het toe omdat de Kapelweg hier duidelijk een woonstraat is met beperkt autoverkeer. 

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.  

 
 

Beproefd concept van een fietsonderdoorgang met T-splitsing te Rijswijk. 

    
De voorrangsregeling moet garant staan voor de veiligheid. Fietsers vanuit de tunnel hebben voorrang. Op 

de foto’s een bedroefd concept sinds 2008 van een fietsonderdoorgang in Rijssen (Overijssel). 

Het is belangrijk dat er voldoende uitzicht is komend vanuit de tunnel. In het voorliggende ontwerp vormt de 

plaats van de open trap een obstakel voor een optimaal uitzicht op de fietsonderdoorgang v.Hornstraat-v. 

Salmstraat. Een helling met trottoir en een trap aansluitend op de ‘lus’ maakt de tunneltrap overbodig. 

Fietspad VLK 

Fietsstraat 

gemengd verkeer 
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3b. Aansluiting op Tongeren met concessies.

Uiteraard blijft een volwaardige helling van 3

financiële redenen de uitvoering opgeschort moet worden, is ons bezwaar dat de inrichting met een open 

trap volstrekt niet voldoet aan de minimum eisen zoals verwoord in de

Uit de ‘projectscope voorkeursvariant feb 2014
“Om ook voetgangers en fietsers vanuit Tongeren 

maken van de tunnel wordt een luie trap met fietsgoot aangelegd”.

 

De consessie 

Bij hoge uitzondering (indien de financiën een breekpunt zijn) kunnen we ons vinden in een steilere 

luie trap. Beide voorzieningen zijn tevens geschikt voor voetgangers. 

Een toekomstbestendig plan is deze concessie niet. 

Luie trap of korte steile helling 

Luie trap foto links. Dit ontwerp van fietsberaad zou in principe toegepast kunnen worden conform de BOK. 

Helling i.p.v. trap foto rechts. Dit fenomeen zien we terug in de entree naar de fietsenstalling in den Bosch. 

Alle fietsers gaan beheerst remmend fietsend 

moeten ze afstappen. Naar boven gaat nagenoeg iedereen met de fiets aan de hand. De helling is 

de lente ca 20m. Voordeel van de helling t.o

fiets (el.), scootmobiel (max. 10%) en rollator

3 aansluiting Tongeren

Aansluiting v Honstr.

4a noodvoorziening

4b openheid tunnel
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met concessies. 

volwaardige helling van 3-4% onze voorkeur behouden zoals in 3a

opgeschort moet worden, is ons bezwaar dat de inrichting met een open 

aan de minimum eisen zoals verwoord in de bestuursovereenkomst (BOK).

 
rojectscope voorkeursvariant feb 2014’: Aansluiting op Tongeren met helling + voetg.trap

 gebruik te laten ` Omdat er te weinig breedte beschikbaar is voor een fietshelling

wordt een luie trap met fietsgoot aangelegd”. sluit de voetganger halfweg aan met een trap

uitzondering (indien de financiën een breekpunt zijn) kunnen we ons vinden in een steilere 

Beide voorzieningen zijn tevens geschikt voor voetgangers. De huidige voorgestelde 

Een toekomstbestendig plan is deze concessie niet.  

. Dit ontwerp van fietsberaad zou in principe toegepast kunnen worden conform de BOK. 

. Dit fenomeen zien we terug in de entree naar de fietsenstalling in den Bosch. 

Alle fietsers gaan beheerst remmend fietsend of lopend naar beneden. Bij de entreepoort 

moeten ze afstappen. Naar boven gaat nagenoeg iedereen met de fiets aan de hand. De helling is 

Voordeel van de helling t.o.v. de luie trap dat je met de bakfiets (el.)

en rollator(?) de oksel direct kunt bereiken. Ook geschikt voor hulp auto’s.

aansluiting Tongeren 

ansluiting v Honstr. 2a 

noodvoorziening 

openheid tunnel 

Trapje

naar keerlus

Toekomstbest

Oksel ve
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a verwoord. Indien om 

opgeschort moet worden, is ons bezwaar dat de inrichting met een open 

bestuursovereenkomst (BOK). 

 
Aansluiting op Tongeren met helling + voetg.trap 
Omdat er te weinig breedte beschikbaar is voor een fietshelling 

oetganger halfweg aan met een trapje op de keerlus. 

uitzondering (indien de financiën een breekpunt zijn) kunnen we ons vinden in een steilere korte helling of een 

De huidige voorgestelde trap is ook dan overbodig. 

 

. Dit ontwerp van fietsberaad zou in principe toegepast kunnen worden conform de BOK.  

. Dit fenomeen zien we terug in de entree naar de fietsenstalling in den Bosch. 

naar beneden. Bij de entreepoort van de stalling 

moeten ze afstappen. Naar boven gaat nagenoeg iedereen met de fiets aan de hand. De helling is ca 10% en 

(el.), driewielfiets (el.), duo 

kunt bereiken. Ook geschikt voor hulp auto’s. 

 

je voetgangers 

naar keerlus nodig 

Toekomstbestdenige 

Oksel verbinding 
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4 Overige punten 

4a Noodvoorziening tijdens bouw tunnel 

Bij de beeldvormende vergadering 19 juni 2018 werd medegedeeld dat een noodvoorziening tijdens de 

bouw van de tunnel om financiële en veiligheidsreden geschrapt is. Geschatte bouwperiode is ca 1 jaar.  

Alternatief is omrijden via Ossepad tunnel en of de Braken. Zorg voor duidelijke en veilige omleidingen. 

  
Angelaschool vanuit Kalksheuvel: Verschil 3 min per rit en 1,5km. 2x per dag 10x per werkweek. Weekend? 

Voor Kalksheuvel is het belangrijk dat de v. Salmstraat open blijft. Via de Braken 12 min.! 

  
 

  
Vanuit Nergena: Verschil 1 a 2 min. en 0,7 a 0,8 km. De fietsende bewoners in de oksel rijden ca 800m (2 min.) extra. 

4.b Openheid van de tunnel 

In de BOK is een opening in de wand (nodig naar de luie trap). Wanden vlg BOK zijn 10:1. Het wijkende brede 

gedeelte (3D impressie rechts) heeft een gunstige invloed op het ruimtegevoel.  

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de spoorlijnen is de wandhoogte ca 

3m over een lengte van ca 50m.  

De persoon is 1,60m. Zonder een opening 

niet aantrekkelijk te noemen. Een 

okselhelling geeft niet alleen meer ruimte 

maar ook een escape gevoel.  

±3m 
8:1 wanden 

 

Trap overbodig 


