
Van BBdB en de fietser naar Move31

Fietserbond afd. Boxtel, Baroniestr 33, Pierre vd Oord 0682439236

Boxtel centrum 

succes van de fiets. Hoe doe je dat.

Er is wel degelijk sprake van een succes voor de fiets. Meer dan 100% toename van 
fietsverplaatsingen, binnen de kom, in de periode van 2012

Uit www.basec.nl; Als we alleen naar het centrum gedeelte kijken dan zijn er evenveel auto

verplaatsingen dan fietsverplaatsingen. 

De fietser als centrum bezoeker 

Welke routes worden gevolgd/hebben de voorkeur en waar wordt 

Uiteraard proberen we als fietsersbond het probleem fietsen in en door het centrum gebied en het 

fietsparkeren bij de politiek en de wethouders onder de aandacht te brengen. 

wethouder vd Broek over de herinrichting van 

wat parkeernietjes en wat toekomstdromen. Maar de bereidheid tot 

plaatje ontbreekt. 

Boxtel Binnen de Bruggen is een mooi plan

Rechterstraat zonder fietsen. Kortom de aanpak voor d

nog wel jaren gaan duren. Ons motto is ‘BEGIN NU’.
 

Hieronder een aanzet om het centrum gebied beter geschikt te maken voor het succes van de fiets.

• Fietsen van-/naar winkelkern duidelijk bewegwijzeren. 

• Fietsring, veilig, direct en snel alternatief voor doorgaande fietsers

Vic. v. Alphen-Mgr Wilmerstraat

voor de fiets en minder auto’s. 

Rode loper Grote Beemd-Raaphof

 

• Fietsparkeren. Vooral aanduiden.

Samenhang met autparkeerplaatsen

Overdekt en bewaakt. 

 

 

Op pagina 2-3 gaan we verder in op de fietsnfra van het centrum gebied.
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centrum beter geschikt maken voor het 

succes van de fiets. Hoe doe je dat. 

Er is wel degelijk sprake van een succes voor de fiets. Meer dan 100% toename van 
fietsverplaatsingen, binnen de kom, in de periode van 2012-2019. 

Als we alleen naar het centrum gedeelte kijken dan zijn er evenveel auto

verplaatsingen dan fietsverplaatsingen.  

De fietser als centrum bezoeker  

Welke routes worden gevolgd/hebben de voorkeur en waar wordt de fietser geparkeerd.

Uiteraard proberen we als fietsersbond het probleem fietsen in en door het centrum gebied en het 

fietsparkeren bij de politiek en de wethouders onder de aandacht te brengen. Meest recentelijk bij 

wethouder vd Broek over de herinrichting van de markt. Het resultaat is teleurstellend. Het blijft bij 

wat parkeernietjes en wat toekomstdromen. Maar de bereidheid tot serieuze aanpak met financieel 

Boxtel Binnen de Bruggen is een mooi plan met mooie stedebouwkundige verbeeldingen

Kortom de aanpak voor de fietser in-en door hetcentrum gebied

nog wel jaren gaan duren. Ons motto is ‘BEGIN NU’. 

zet om het centrum gebied beter geschikt te maken voor het succes van de fiets.

duidelijk bewegwijzeren.  

, veilig, direct en snel alternatief voor doorgaande fietsers 

Mgr Wilmerstraat- Baroniestraat met meer ruimte  

 

Raaphof-Pr.Hendrikstraat- Kasteelln 

Vooral aanduiden. 

Samenhang met autparkeerplaatsen 

3 gaan we verder in op de fietsnfra van het centrum gebied. 

CentrumLadonk

NS Station

Ladonk
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beter geschikt maken voor het 

Er is wel degelijk sprake van een succes voor de fiets. Meer dan 100% toename van 

Als we alleen naar het centrum gedeelte kijken dan zijn er evenveel auto-

 

geparkeerd. 

Uiteraard proberen we als fietsersbond het probleem fietsen in en door het centrum gebied en het 

Meest recentelijk bij 

de markt. Het resultaat is teleurstellend. Het blijft bij 

aanpak met financieel 

verbeeldingen van een 

en door hetcentrum gebied kan 

zet om het centrum gebied beter geschikt te maken voor het succes van de fiets. 

 

Centrum  Ladonk  

NS Station 

Ladonk 
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Doorgaande en ontsluitende fietsroutes centrum  (geënt op notitie bruisend centrum van 2012)  

Hierboven ontbreekt een noordelijk veilig alternatief vergelijkbaar met route via Grote Beemd. 

Voor de zuidelijke route moet a.h.w. een rode loper uitgelegd; NS-Station-Ladonk-Lennisheuvel. 

In Move31 is de zgn ‘fietsring’ geïntroduceerd. Hierboven zien we een gedeelte van deze ring. 

De route Vic. v. Alphen-Mgr Wilmerstraat- Baroniestraat is nu en straks na PHS te druk met 30km/u.  

 
Met de bredere fietsstroken van 1,75-2,00m ontstaat een nadrukkelijker profiel. De straat is ca 

7,00m breed zodat een rijstrook van 3,00m resteert. Max. snelheid 30km/u. Plateau-markering bij T-

kruisingen. Vergevingsgezinde of lagere trottoirbanden geven de fietser meer gebruiksruimte. 

  

? 
De rode loper 

 van/naar Centrum  

 doorgaand 1 

 fietsring 
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Vic. v. Alphen biedt meer mogelijkheden. Autoparkeerstrook gebruiken voor uitbreiding naar 2R 

fietspaden met schrikstrook 0,25m. Dit drukste gedeelte van de centrum-ontsluiting kan dan 50km/u 

blijven.  

 

Fiets Parkeerlocaties en capaciteit (geënt op not it ie  bruisend centrum van 2012) 

 

Exclusief 180 Rechterstraat 

is de capaciteit 370. 

De aangegeven fiets 

parkeerpaatsen te zien als 

een strook of stroken langs 

de betreffende weg. Is dit 

nog in overeenstemming 

met de plannen BBdB? 
 

P- locaties evenementen: 

Zoeklocaties kunnen zijn; 

E1 in samenhang met 

huidige autoparkeerplaats 

E2 Een hoek van de markt 

E3 Pr. Hendikstraat in 

samenhang met huidige 

autoparkeerplaats 

E4 tijdelijk gebruik gehele 

plein voor de bibliotheek. 

30 

20 

20 

E1 

E2 

E3 

E4 

Mgr Wilmer 

Baroniestr 

Vic. v. Alphen 

Grote Beemd 

Uit CROW fietsberaad: 


