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Cornelis Blaauboerlaan 

Bij aansluitingen van fietspaden onderling mag worden volstaan met alleen haaientanden. Het is wel 

verstandig om dit te regelen als het om drukke fietspaden gaat en noodzakelijk als een fietspad deel uit 

maakt van een voorrangsweg of alle kruispunten voorrangskruispunten zijn op die weg. Na elke kruising 

van wegen dient het bord G11 (verplicht fietspad) herhaald te worden. Op de aansluiting van de 

fietspaden met de Baars wordt G11 (verplicht fietspad) en B6 (voorrangskruispunt) met haaientanden 

markering aangebracht. Dit wordt opgenomen in het verkeersbesluit. 

 

 

In- en uitritconstructie worden niet toegepast bij het onderling regelen van voorrang bij fietspaden. Dit 

komt niet ten goede voor het fietsverkeer. (niveau verschil) 

Bord G11 staat aangegeven op tekening. Het ontbreken van de onderborden OB505 kunnen we 

aanbrengen op de Cor. Blaauboerlaan. 

 

Kruising Baars- Brasem 

De aangebrachte witte belijning is misleidend, heeft geen functie. Deze verwijderen en 

voorrangssituatie aanbrengen. Dit wordt opgenomen in het verkeersbesluit.  

 

Als we dit doen bij deze en de volgende kruisingen, dan geven we aan dit fietspad de status van 

hoofdfietspad. Dan kan en past ook wel in idee om het fietsverkeer van en naar Nes-Noord te 

stimuleren. Er wordt aan beide zijden dan aangesloten op een hoofdfietspad. De status van dit stuk 

fietspad moet dan wel vastgelegd worden. Waarin echter? Een aanvulling op het ambitieplan? Het 

betreft de kruising van de Baars met de Voorn, Karper en de Brasem en de kruising van de Steur met de 

Meerval. 
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Kruising Steur- Meerval 

Taludmarkering is ter plaatse van de hoofdfietsroute misleidend. We zullen hier een voorrangssituatie 

aanbrengen voor de fietsers. Dit wordt opgenomen in het verkeersbesluit. 

 

Brommers op de rijbaan 

Brommers die op de Cornelis Blaauboerlaan rijden worden voor de rotonde met de N241 verwezen 

naar het verplichte fiets/bromfietspad met het bord G12a. De andere kant op worden de brommers 

met het bord D103 naar de rijbaan verwezen. 


