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Aan: College B&W gemeente Boxtel. Betreft Move’31 fase 1 Boxtel, zienswijze fietsersbond 

Uitgangspunt; Visiedocument fase 1 Move’31 van Bram Louwers mrt 2019.   Ons Kenmerk; FB190428 

Analyse voertuigbewegingen een voorwaarde 

Tijdens de inloop van 11 apr 2019 hebben we van die gelegenheid gebruikt inlopers te vragen naar: 

1. Op welke kruising of wegvak zou je liever niet komen met de fiets. (onveilig, oponthoud etc.). Plaats 

een speld op de kaart op de te vermijden kruising of wegvak 

2. Markeer twee fietsroutes die je vaak gebruikt oftewel je voorkeur hebben. 

Bij 1 viel op dat de meeste spelden in de wijk Breukelen-Centrum geplaatst werden: 

- wegvak en kruisingen Baroniestr. / Mgr. Wilmerstr. en Vic. v. Alphenlaan incl. Rotonde Lasalle 

- kruising v Salmstraat-Tongeren, v .Hornstraat-Tongeren, Providentia en ’t Heult-Bosscheweg 

Bij 2 werd duidelijk dat de fietser de voorkeur geeft aan: 

- routes via fietspaden 

- rustige wegen zonder hinder van auto’s 

(De route via de Baroniestr / Mgr. Wilmerstr wordt zoveel mogelijk gemeden) 

 

De essentiële voorwaarde bij een mobiliteitsplan is een analyse van voertuig bewegingen (fiets en 

gemotoriseerd verkeer). De vermelding voor een analyse in fase 2 ontbreekt. Deze analyse kan worden gevolgd 

door een prognose: waar zullen fietsers en gemotoriseerd verkeer gaan rijden.  

In de voorliggende visie fase 1 is het uitgangspunt ‘Meer ruimte voor de fiets door de auto’s zo snel mogelijk 

naar de snelweg te sturen’ te simpel voorgesteld. Ons inziens rijdt veel autoverkeer met bestemming binnen de 

kom. Kinderen naar school brengen, boodschappen, sport, bezoek. Die ritjes kunnen voor de gezonde bewoner 

van Boxtel eenvoudig en snel met de fiets maar dat gebeurt niet of onvoldoende.  

Voorbeeld: In de wijk Oost is het autobezit en de intensiteit inuit de wijk hoog op de wijkontsluitingswegen 

(straks type II wegen). Door de slimme fietspaden structuur in Oost is het mogelijk de drukke wegen zoveel 

mogelijk te mijden. Die mogelijkheid bestaat er nagenoeg niet in de wijk Breukelen Centrum met winkelkern 

functie. In de toekomst zal ondanks de ontmoediging van doorgaand verkeer het gemotoriseerd verkeer 

onvoldoende afnemen door de aantrekkende functie van de winkelkern. In de wijk Breukelen-Centrum zijn er 

extra maatregelen nodig om die noodzakelijke veilige ruimte voor de fiets te creëren. De vraag is: hoe gaan we 

die extra ruimte en veiligheid afdwingen in het centrum-gebied. 

Advies of voorstel 

In de visie (pagina 10) worden vier aandachtspunten genoemd. Hier ontbreekt ons inziens het aandachtspunt 

Breukelen-Centrum. Een autoluw centrum (lees minder doorgaand gemotoriseerd verkeer) biedt 

mogelijkheden. Maar dan zijn we er nog niet. De ruimte en veiligheid voor de fiets vereist aanpassingen van de 

zgn. type II wegen. 

Boxtel Bicycle 

In het visiedocument wordt regelmatig verwezen naar het GVVP. De fietsnota (Boxtel Bicycle) wordt 

doodgezwegen. Doe maar een test met de zoekfunctie in het visiedocument. Het stroomschema voor 

de fases 1-3 is in de fietsnota beter uitgewerkt dan in Move31 fase 1. Een sterkte-zwakte analyse lijkt 

ons geen luxe maar een must. Als we nu, na 8 jaar Boxtel Bicycle, evalueren komen de fietser er 

bekaaid vanaf. De kwaliteitseisen binnen de kom zijn weergegeven in een tabel op pagina 26. Die zou 

goed passen als extra bijlage van Move 31.  

Straks, bij de uitwerking in fase 2, is het gewenst ook hier Boxtel Bicycle te raadplegen. Een 

herkansing om ontbrekende fietsinfra te herwaarderen en aan te pakken.  
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Type I wegen 

De bijlage van fase 1 maakt officieel geen deel uit van de mobiliteitsvisie. Toch willen we hier wel 

even ingaan op de bijlagen. Een ontwerp snelheid van 40km/u op een weg met het bord max. 

30km/u! En dan mag de politie dus niet bekeuren want de weg is niet ingericht als een 30km/u weg.  

Het is 30 of 50 en de inrichting dient overeen te komen met de max. geldende snelheid. 

De V85 van een 30 km/u ingerichte weg komt nu al op 45km/u terwijl de V85 voor een type I weg 

met max. 40km/u op 50km/u komt. Waar praten we over? 

De V85 waarde betekent dat op die weg 85% van de voertuigen niet boven de V85 geïndiceerde 

waarde (bij Type I wegen dus 50km/u) snelheid niet overschrijdt.  

Het uitgangspunt moet het snelheidsverschil met de overige weggebruikers zijn. Een normale fietser 

rijdt 15-18km/u . Als 85% met snelheid van 50km/u passeert is dat op een gemengd verkeersweg al 

dan niet met fietssuggestiestroken onaangenaam en voelt als onveilig. 

Slotopmerking 

Maak de fietser beter zichtbaar. De fietsstroken zijn vaak niet meer dan 1m breed. De fietser is 75cm 

breed en heeft aan beide zijden 25cm slingerruimte nodig. Een passerende auto dient daarbij nog 1m 

schuwafstand te houden. Concessies in wegontwerp worden te gemakkelijk gemaakt, eerst de 

rijbaanbreedte en de rest is voor de fietser. Door bredere fiets(suggestie) stroken wordt beter 

duidelijk hoeveel ruimte de fietser echt nodig heeft! 

Open punten:  

1. Stimuleren recreatief fietsverkeer van-naar Boxtel incl. kerkdorpen. Visie? 

2. Het pakken en wegzetten van de fiets sneller en eenvoudiger dan de auto. 

Sub 2: What is the Hierarchy of Controls, and what does it have to do with bikes?.  

  

Op basis van bovenstaande verbeelding van voertuig prioriteit hebben we de zienswijze voor het 

nieuwbouwplan Heem van Selis ingediend. Het gaat de goede kant op voor de voetganger met 

trottoir breedtes van 2 meter of meer en alles 30 zone. De fietser gaat naar de rijbaan met gemengd 

verkeer. In een woonstraat Type II is dat met de lage auto-intensiteit goed te doen. Voor de Laan van 

Selis (Type I) geven we de voorkeur aan een eenvoudig fietspad van 1 m aan elke zijde.  

En dat geldt natuurlijk ook voor de Dukaat. Fietssuggestiestroken van minimaal 1,75m kan ook met 

een voertuigintensiteit tot 3000 mvt/etmaal. Dit in overeenstemming met de webtool van CROW 

fietsberaad https://fietsberaad.crow.nl/Kennisbank/Aanbevelingen-fiets-en-kantstroken 


