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Vlak voor het ‘ter perse’ gaan van de 187ste Ventiel (dit nummer dus) 
kregen we te horen dat we voortaan ook in kleur zouden kunnen 
drukken. Er was onvoldoende tijd om de gehele layout van een 
verfrissing te voorzien, maar wel genoeg om de eerste stappen te zetten 
in de richting van een full-colour uitgave. Wat u nu in handen hebt is dus 
een tussenvorm: de foto’s en advertenties staan er gekleurd op, maar 
het geheel ademt ook nog wel wat van de oude zwartwittijden. Hopelijk 
maken we voor nummer 188 de vervolgstap. En als u nu denkt ‘mijn 
bijdragen zouden in zo’n mooi blad ook niet misstaan!’... de deadline 
voor kopij is 1 februari. Kom maar op dus! 
De kleurendruk (met daardoor voortaan ook duidelijkere kaartjes en 
illustraties) is één van de gevolgen van de uitkomst van de enquête 
waarvoor we in het vorige nummer uw medewerking vroegen. Dat 
deed u massaal, waarvoor onze hartelijke dank. De komende tijd zullen 
we stap voor stap proberen uw wensen verder uit te voeren, maar voor 
nu alvast een voorschot daarop, via een blik op de highlights van de 
uitkomsten.  
Om met het belangrijkste te beginnen: er is geen twijfel over de waarde 
van Ventiel zelf. Een website, een digitale nieuwsbrief, het is allemaal 
leuk en aardig (en gewaardeerd), maar niks kan volgens u tippen aan de 
kwartaaluitgave van Ventiel op papier. 96 procent van u leest elk 
nummer, meer dan de helft leest (vrijwel) alles wat erin staat. Daar gaan 
we dus vrolijk mee door! 
Wat ook erg leuk was om te lezen is de lof die jullie hebben voor de 
bezorgers van Ventiel. Bij deze geven we de complimenten graag door; 
deze door René van de Laar geleide club gaat elk kwartaal door weer en 
wind om de ruim 1300 exemplaren bij u in de bus te krijgen. Zonder 
bezorger geen Ventiel!  
Het meest kritisch bent u over de artikelen die heel specifiek over een 
bepaalde gemeente gaan terwijl u daar zelf niet woont. Dat begrijpen 
we, maar eerlijk gezegd kunnen we daar weinig aan veranderen: voor 
elke regio een aparte editie maken is helaas ondoenlijk en juist door de 
verzameling proberen we voor iedereen in Zuid-Oost Brabant wat te 
bieden. Dat lukt dankzij de bijdragen van alle correspondenten.  
Wensen voor aanvullingen waren er ook volop: u zou graag meer wilen 
lezen over snelfietsroutes, over specifieke lokale oplossingen in 
fietsinfrastructuur die inspirerend kunnen zijn voor anderen, verlichting 
rond fietsroutes, lokale acties en veranderingen, lokaal fietsbeleid en een 
agenda voor leden- of inspiratie-avonden. We gaan er rekening mee 
houden! 
Over de rol van de website is ook veel gezegd. Daar gaan we de 
volgende keer verder op in, maar in de tussentijd nodigen we u alvast 
uit geregeld een kijkje te nemen op zuidoostbrabant.fietsersbond.nl. En 
voor wie tussentijds op de hoogte wil blijven: stuur ons uw email-adres 
en we zetten u op onze mailing list. Misschien is dat wel het begin van 
een email-nieuwsbrief (hetgeen 81 procent van u een goed idee vindt). 
 
Veel fiets- en leesplezier! 
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   Onder redactie van Bart Brouwers 
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Deelbakfietsen voor Vonderkwartier 
Het Eindhovense Vonderkwartier heeft plekken 
voor elektrische deelbakfietsen gekregen. Dit komt 
voort uit een samenwerking tussen de gemeente 
Eindhoven en Cargoroo. De bakfietsen komen te 
staan op de Sophia van Wurtemberglaan en in de 
Frederika van Pruisenweg. 
De bakfietsen van Cargoroo (cargoroo.nl) hebben 
een vaste standplaats, wat betekent dat gebruikers 
ze altijd op dezelfde plek ophalen en na de rit weer 
terugbrengen. Zo wil de gemeente voorkomen dat 
mensen de bakfiets op hinderlijke locaties 
achterlaten. De locaties zijn in overleg met de 
gemeente en Cargoroo geselecteerd. Hierbij is 
onder andere rekening gehouden met het 
vrijhouden van voldoende ruimte op de stoep. 
“Daarnaast willen we voorkomen dat de bakfiets 
onder een boom staat zodat de fiets en de bak 
schoon blijven”, aldus de gemeente, die hiermee de 
inwoners “hoopt een waardevolle mobiliteitsoptie 
aan te bieden, die kan bijdragen aan een autoluwere 
stad waar het prettig is om in te wonen”. 

 

Paaltjes 
De Fietsersbond organiseert een actie tegen paaltjes op het 
fietspad. Een sympathieke en logische actie, want die paaltjes 
op het fietspad, doffe ellende als je ertegenaan fietst. 
Ik woon zelf in de binnenstad van Eindhoven aan een 
parkeerterrein dat wordt omzoomd door een 
tweerichtingenfietspad, van de Heezerweg naar de 
Stratumsedijk. Bij het Christusbeeld naast de Joriskerk staat 
het, het paaltje, plompverloren midden op het fietspad; geen 
puntstukken, geen subtiele verkeersgeleider,  geen andere 
waarschuwing dan twee reflecterende banden om het 
paaltje… o ja, en een lantaarnpaal in de buurt die het geheel 
’s avonds verlicht. Het prototype van een gevaarlijke 
verkeerssituatie met een verkeerspaaltje. 
Toch verwacht ik over een week of zo weer een berichtje te 
sturen naar de gemeente met de BeterBuiten-app om te 
vragen het paaltje terug te zetten, want als het strooiseizoen 
begint is het de laatste jaren gebruikelijk dat de 
tractorbestuurder op zijn eerste ronde het ding uit de grond 
trekt en meeneemt. Ergens tegen de zomer komt het dan wel 
weer eens terug. 
Wat er in die tussentijd gebeurt? De eerste dag heeft de 
pakketbezorger van DHL of PostNL of een andere 
pakketbezorger onmiddellijk in de gaten dat het paaltje weg is 
en dat de doorsteek van de ene naar de andere kant weer 
open is. De tweede dag ziet een toevallige parkeerder dat de 
pakketbezorger de doorsteek gebruikt en is zo moedig dat 
dan ook maar te doen en voor we een week verder zijn 
rijden er per uur (!) tussen de vijf en vijftien auto’s doorheen. 
Een kleine rekensom leert dat er dat per dag gemiddeld een 
goede honderd zijn (van 6 uur tot 20 uur, gemiddeld een stuk 
of 8 is 112). Over een tweerichtingenfietspad dat bij de 
verbindingsstructuur in de stad hoort. Scholieren, mensen 
naar hun werk, ouders die hun kinderen naar school brengen, 
In de donkerste tijd van het jaar, met de slechtste 
weersomstandigheden, omdat de strooiroute zo snel mogelijk 
moet worden afgelegd. 
Het is natuurlijk ook een belabberd geplaatst paaltje, meer 
dan dat, het is een belabberd aangelegde verkeerssituatie, of 
het nu zomer of winter is. Daar is iets aan te doen, een nieuw 
ontwerp, maar ja, dat kost geld. En zeg nou zelf, sinds de 
plaatsing een jaar of twintig geleden is er ooit een groepje 
giebelende tienermeisjes tegenaan gereden in wandeltempo 
en, nog niet zo lang geleden, een oudere man met een 
scootmobiel die geen overzicht had door een op de stoep 
geparkeerd bestelbusje. Daar moest de ambulance bij komen. 
Ja, het is nodig dat er iets gebeurt, maar dan graag een echte 
oplossing, alleen een paaltje weghalen… heel sympathiek, 
maar het lost niets op. 

Wim Boselie 

 

Column 

Vlaamse reparatiepaal 
Overal in Vlaanderen (ook in het bosgebied vlak 
over de grens) zien we dit soort 
snelreparatieplaatsen opkomen, speciaal voor 
fietsers. Mooi initiatief, maar de vraag is natuurlijk 
hoe vaak het voorkomt dat je toevallig net bij zo’n 
paal een lekke band krijgt… De foto is genomen 
door Helmi de Ruiter bij de Wilgenhof 
(camping/zalencomplex tussen Hamont en Lozen).  
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 Bezorging Ventiel: Dank! 
Graag wil ik alle bezorgers (degenen die de Ventielen bij onze 
abonnees bezorgen) en ophalers (degenen die een pakketje 
Ventielen in Eindhoven ophalen en bij de bezorgers afleveren) 
bedanken voor hun medewerking. 
Zonder jullie komt  het Ventiel (ruim 1300 exemplaren) niet bij 
al onze abonnees terecht. 
Soms komt het voor dat een bezorger of ophaler niet kan. 
Gelukkig krijg ik dan op tijd een mailtje zodat ik een vervanger 
kan zoeken. 
Toch levert dat af en toe ook problemen op. Vaak bezorg ik dan 
zelf. Omdat ik in de buurt van de bezorger niet bekend ben is 
dat wel een hele puzzel om alle adressen en de juiste volgorde 
te vinden. 
In verband met de privacy heb ik geen of weinig mogelijkheden 
om vervanging te zoeken. Daarom wil ik vragen: als je niet kunt 
bezorgen of ophalen: probeer zelf een vervanger te vinden, 
bijvoorbeeld een van je bezorgadressen of een vriend(in) of 
kennis. Als het pakketje dan op een ander adres  bezorgd moet 
worden kun je dat aan mij doorgeven en dan zorg ik daarvoor. 
Nogmaals aan alle ophalers en bezorgers bedankt voor je werk, 
want zonder jullie kan het Ventiel niet bestaan! 

René van de Laar 
 

  

Column 

Overpeinzingen bij mijn zeventigste verjaardag. 
Afgelopen maand ben ik 70 geworden, een mooi moment om eens 
terug te blikken maar ook om vooruit te kijken. Voor zover ik kan 
nagaan ben ik al lid van de Fietsersbond en voorganger ENWB en 
later ENFB sinds 1975, dat is dus 45 jaar. De wereld van de fietser 
zag er ruim 50 jaar geleden heel anders uit: vrijwel geen vrijliggende 
fietspaden, rotondes of ongelijkvloerse kruisingen,  weliswaar veel 
minder auto's maar desondanks dus toch heel onveilig en lang niet 
altijd prettig fietsen.  
 
In 1985 kwam ik in Geldrop wonen en niet lang daarna werd ik lid 
van de onderafdeling Geldrop, later Geldrop-Mierlo. Sommige 
mensen van toen zijn nog steeds actief, ik noem maar even Helmi 
de Ruiter en Frans van Grunsven. We hebben best wel wat bereikt 
in Geldrop. Om maar eens een paar zaken aan te stippen: de 
rotondes met fietsers in de voorrang in onze gemeente; het behoud 
van de bewaakte fietsenstalling in het centrum van Geldrop, 
fietspaden langs de Gijzenrooijseweg (ja echt destijds vond de 
gemeente dat nergens voor nodig, de fietsers moesten maar door 
de woonwijk gaan rijden, sociaal ook veel veiliger....), goede 
fietspaden langs de Santheuvel, afsluiten van de Goorsebrug voor 
auto's en zo nog wat. Hetgeen niet wegneemt dat we nog best wel 
een verlanglijstje hebben: de Rielsedijk ligt er beroerd bij en er 
wordt daar ook veel te hard gereden. De herinrichting van het 
Tournooiveld met extra drempels en een betere route door de 
Stationsstraat en de aansluiting op de Nieuwendijk en tenslotte een 
dubbelzijdig fietspad vanuit Heeze: allemaal wensen die nog om 
uitvoering vragen. 
Wat we nog niet hebben weten te bereiken is een 
mentaliteitsverandering bij de gemeente als er iets nieuws wordt 
ontwikkeld. Tot nog toe is de visie een totale dienstbaarheid aan de 
heilige koe. Een mooi voorbeeld zijn de heringerichte centra in onze 
dorpskernen; toch weer parkeren tot aan de kassa en het liefst 
gratis. Dat is een totaal verouderde visie; uit overweldigend veel 
onderzoek blijkt dat mensen niet afkomen op gratis parkeren maar 
op beleving, er moet iets te doen zijn en er moet een gemoedelijke 
sfeer hangen. Dus haal de auto's weg, stop ze onder de grond in een 
parkeergarage of zo en maak een echt groen, duurzaam en gezellig 
centrum, met oplaadpalen voor e-bikes uiteraard en goede en 
veilige fietsroutes om daar te komen. Voorbeelden van autovrije 
centra zijn er al in overvloed. Over veilige fietsroutes gesproken: 
dat geldt ook voor de routes naar de scholen. Daar moet de 
fietsende jeugd ook nog heel vaak concurreren met auto's van 
ouders die hun kinderen niet naar school laten fietsen (ik hoor wel 
eens: te onveilig...). 
Al met al zeker geen reden om achterover te gaan leunen, ik gooi 
er nog zeker 5 jaar tegenaan! 
 

Rob van Stratum 

 

Regiodag 2023 
 
De datum en plaats van de Regiodag en jaarvergadering van 
2023 zijn bekend!  
Noteer alvast in je agenda: zaterdag 15 april 2023 in het 
Boerenbondsmuseum in Gemert. 
We zien iedereen graag daar! 
 

Bestuur 
 

 



 

 

 

 

Brichten uit Best 
 

Langzaam verbetering, behalve met leenscooters 
In Best heeft ProRail flink zijn best gedaan voor de fietsers: de 
fietsenstalling is voorzien van mooie nieuwe hoog/laag rekken en 
buiten zijn er meer hoog/laag rekken en scooterplekken bijgezet. 
Jammer genoeg vindt ProRail dat het nu wel weer voldoende is: er 
worden pas weer problemen voorzien rond 2040! Dus tot die tijd 
verandert er niets - kennelijk gaan er niet meer mensen fietsen in de 
komende 18 jaar. 
Ook de gemeente pakt flink uit: in het kader van de fietssnelweg F58 
Tilburg-Helmond wordt het Dijkpad langs het kanaal verbreed, de 
Prins Bernhardlaan, een beruchte racebaan, wordt veranderd in een 
30 km gebied en de Veldweg wordt vernieuwd (waardoor de 
huisartsen daar momenteel wat moeizaam bereikbaar zijn). 
Tot onze grote vreugde hoorden we dat op de Sint Oedenrodeseweg 
na veel klachten de bomen worden vervangen en het fietspad 
geasfalteerd. Daar liggen tot nu toe nog van die oeroude betonplaten 
waarbij je nieren aan een reis door je lichaam beginnen… 
Wegens overlast van boomwortels is het fietspad langs de Ringweg, 
vanaf de Hokkelstraat afgesloten, waardoor fietsers nu op de ventweg 
rijden, samen met het autoverkeer. Op dit moment is dat geen 
probleem, maar bij uitbreiding van de nieuwe woonwijk Steegsche 
Velden zou dat misschien kunnen veranderen doordat meer auto's 

dan die route naar de A58 kiezen. De gemeente overweegt het 
ex-fietspad op te heffen, maar beraadt zich nog over de 
toekomstplannen. 
Maar het belangrijkste is de herinrichting van het laatste stukje 
Hoofdstraat inclusief het tunneldak over het spoor. Begin 
december zou het klaar moeten zijn, dan is het hele centrum 
uniform ingericht als 30 km gebied. En het mooiste van alles: de 
helling vanaf de Hoofdstraat naar het tunneldak wordt 
aangepast, zodat het minder steil wordt! Doordat de auto's 
minder hard zullen rijden, wordt de oversteek vanuit de nieuwe 
wijk Dijkstraten naar verwachting makkelijker dan die op dit 
moment is. 
 
Leenscooters blijven een probleem 
De overlast van verkeerd geparkeerde leenscooters blijft groot, 
de gemeente is van plan om opstelplaatsen bij het station en op 
het Wilhelminaplein in te richten, maar of de scooteraartjes die 
ook zien en gaan gebruiken... Iedereen kent inmiddels het 
fenomeen van dwars op de stoep, pal voor een brievenbus of 
bushalte, midden op het fietspad of op een auto parkeerplaats 
neergezette leenscooters, het is helaas onbegonnen werk om de 
betrokken bedrijven in te schakelen. 
 

H e t t y  O t t e n   

 (Advetrtentie) 
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Fiets is belangrijk element in de strijd voor 
verkeersveiligheid in Eindhoven 
“Er moet wat gaan gebeuren, want het aantal 
verkeersslachtoffers neemt de laatste jaren weer toe”. 
Marc Schenk, strategisch beleidsadviseur verkeersveiligheid 
van de gemeente Eindhoven. Hij was uitgenodigd als 
spreker op de thema-avond over verkeersveiligheid die de 
afdeling Eindhoven op 8 november in wielercafé de Cyklist 
heeft georganiseerd. Deze avond was met ongeveer veertig 
aanwezigen goed bezocht. De reden om voor dit 
onderwerp te kiezen was de sterk toenemende drukte op 
de fietspaden in en om Eindhoven. Dat is een mooi 
gegeven, maar ook een stevige uitdaging, want niet alleen 
komen er steeds meer fietsers, er komen ook steeds meer 
verschillende soorten fietsen en fietsers. En daarmee 
steeds meer verschillende snelheden op het fietspad.  
Het programma bestond uit twee delen. Voor de pauze 
vertelde Pieter Nuiten namens de afdeling Eindhoven waar 

uitwerking van de motie ’30, tenzij’, die inhoudt dat een 
maximumsnelheid van 30 km/h leidend wordt binnen de 
bebouwde kom. De vraag wordt dan hoe de 
weginrichting eruit komt te zien voor fietsers. En hoe 
we daarbij omgaan met de verschillende soorten 
fietsers.  
 
Landelijk 
Het verhaal van Marc Schenk sloot hier goed op aan. Hij 
begon zijn betoog met een overzicht van de cijfers. Eerst 
schetst hij het landelijke beeld, waar we weliswaar zien 
dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2000 
meer dan gehalveerd is, maar waar we dus ook moeten 
constateren dat die dalende trend zich sinds 2015 niet 
langer door lijkt te zetten. Integendeel, in november 
2022 is het aantal slachtoffers al hoger dan in het hele 
jaar 2021. Daarbij valt ook op dat hierin het relatieve 
aandeel van fietsers groeit en de laatste jaren al groter 
was dan het aandeel van de automobilisten, vorig jaar 

we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, waar we ons 
de komende tijd voor gaan inzetten en welke uitdagingen 
we voor ons zien. We hebben ons ingezet voor een aantal 
herinrichtingen, zoals de Grote Berg, meegewerkt aan een 
aantal beleidsdocumenten, zoals de motie ‘zet de fiets op 
één’, en we hebben de contacten met de politiek 
aangehaald. Lopende projecten zijn bijvoorbeeld het 
stationsgebied, de stationsstalling, de Kleine Berg en de 
nieuwe HOV-lijnen naar het vliegveld en (later) naar 
Veldhoven/ASML. Ook zijn we inmiddels betrokken bij de 

 
ambulance en/of politie worden ingeschakeld worden 
bijgehouden. 
 
Verdubbeling 
In Eindhoven is die trend niet anders; het aantal 
dodelijke verkeersslachtoffers is nu al verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar. Voor de fietsers geldt ook hier 
dat voor een groot deel de ouderen betreft, een 
“moeilijke doelgroep”, aldus Marc. Nader onderzoek 
toont aan dat voor fietsers het grootste aantal 

36% om 33%. Dit 
komt 
voornamelijk 
door een 
toename in de 
leeftijdscategorie 
ouder dan 60 
jaar, en heeft 
natuurlijk ook te 
maken met het 
toegenomen 
aantal e-bikes. 
Ook het aantal 
geregistreerde 
ongevallen en 
gewonden neemt 
weer toe, waarbij 
nog moet 
worden 
opgemerkt dat 
deze registratie 
onvolledig is 
omdat alleen de 
ongevallen 
waarbij 
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situaties leiden – situaties die dan lange tijd blijven bestaan, 
bijvoorbeeld als het gaat over de aansluiting van een- op 
tweerichtingsfietspaden. Bij de aandacht voor de locaties kijkt 
de gemeente ook naar knelpunten en binnengekomen 
meldingen. Ook wordt er na ongevallen een schouw 
gehouden. Gedrag en communicatie krijgen aandacht door 
verkeersexamens op scholen, het verkeersveiligheidslabel en 
campagnes. Ook landelijk is de verbetering van het verkeers-
gedrag van fietsbezorgers een groot punt van aandacht.  
 
…en hoe doen we het? 
En de grote lijnen daarachter komen onder het kopje ‘hoe 
doen we dat’. Er is inmiddels een meerjarenplan 
verkeersveiligheid 2023-2026, er wordt gewerkt aan ‘30 
tenzij’, om zo een stap te zetten naar het doel van nul 

ongevallen plaatsvindt op 50 km/h wegen, en dan 
voornamelijk op de kruisingen. En dan te bedenken dat 
dit soort wegen slechts een klein deel van het totale 
Eindhovense wegennet uitmaakt.  
Een ander punt van zorg is, niet verrassend, de snelheid 
van auto’s. Snelheidsmetingen laten zien dat er op veel 
plekken structureel te hard gereden wordt, veelal is de 
gemiddelde snelheid minimaal 10 km/h hoger dan 
toegestaan. Helaas is de handhaving beperkt door 
capaciteitsproblemen bij de politie, maar ook doordat de 
wegen vaak niet ingericht zijn voor de geldende 
maximumsnelheid. Als voorbeeld noemt Marc de 
Spaaihoefweg in Woensel, een 30 km/h weg met vier 
gescheiden rijbanen. Dit soort wegen moet dus 
heringericht gaan worden.  

 
 
Wat doen we…? 
Onder het kopje “wat doen we” schetste Marc de 
initiatieven die de gemeente hiervoor onderneemt. Voor 
wegreconstructies wordt daarbij samengewerkt met de 
afdelingen groen, duurzaam en infrastructuur. De interne 
samenwerking moet daarbij beter, en wordt ook steeds 
beter. Er wordt ook steeds gekeken of een weg die 
heringericht gaat worden “afgewaardeerd” kan gaan 
worden. Omdat niet alles in een keer kan veranderen 
ontstaan er projectgrenzen die geregeld tot “tijdelijke” 

verkeersslachtoffers. Het blijft daarbij belangrijk dat de 
fietsersbond de contacten met de politiek warm houdt, en 
bijvoorbeeld een keer met de wethouder een rondje door de 
stad fietst. In het coalitieprogramma komt het woordje ‘fiets’ 
vele malen vaker voor dan vier jaar geleden, en door de 
aangenomen moties is er bij de gemeenteraad ook een 
inspanningsverplichting.  Daarvoor moet er natuurlijk 
structureel meer geld komen, en gelukkig komt er ook meer 
geld beschikbaar. “En door goede samenwerking tussen de 
verschillende partijen kunnen we echt iets gaan veranderen”, 
zo sloot Marc zijn verhaal af. 
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Situatie hoek Emmasingel - Willemstraat 
(Regent) 
Sinds begin 2021 is het fietspad onderlangs de 
Regent (kruispunt Emmasingel-Willemstraat) 
afgezet vanwege (kans op) neervallende 
gevelbekleding. Op dat moment leek de gekozen 
oplossing - het lokaal afsluiten van stoep en 
fietspad en fietsers de autobaan opsturen - 
redelijk voor een tijdelijke situatie. In feite betrof 
het een uitruil van risico’s: de kans van een 
gevelsteen op het hoofd van de fietser was 
kennelijk groter dan het gevaar aangereden te 
worden tijdens de onhandige en 
onoverzichtelijke omleiding via de autobaan.   
Maar aangenomen mocht toch ook worden dat 
er door de gemeente druk gezet zou worden op 
het oplossen van het (private) probleem met de 
gevelstenen dat voor een onveiligere situatie in 
de publieke ruimte zorgt. Zodat de fietsers niet 
het extra risico hoeven lopen en weer veilig en 
comfortabel over het fietspad van de Emmasingel 
de Willemstraat in kunnen fietsen. Maar 
sindsdien: oorverdovende stilte. 
Begin september moest ik om af te slaan voor de 
zoveelste keer tussen fietsers en voetgangers 
door manoevreren om veilig vanaf de Emmasingel 
rechtsaf de Willemstraat in te slaan. Ik had er 
genoeg van en besloot ik een BuitenBeter-
melding te maken van de aanhoudende afzetting. 
Ik vroeg hoe lang de gemeente toeliet dat een 
privaat probleem de publieke ruimte onveiliger 
maakt.  
Ook dit keer, dat moet gezegd, kwam er op mijn 
BuitenBeter-melding een uiterst correcte reactie, 
ook al betrof dit een wat ingewikkeldere zaak 
dan doorgaans. Een ambtenaar van Openbare 
Ruimte belde binnen een week om te vertellen 
dat er geen concreet vooruitzicht is op 
voortgang van het project. Inmiddels is de 
melding afgesloten met de volgende, ietwat 
onduidelijke informatie: “In januari 2023 starten 
er renovatiewerkzaamheden, de Willemstraat 
wordt voor drie weken afgesloten in beide 
richtingen. Aansluitend wordt de Willemstraat 
afgesloten richting Vonderweg of er zijn 
verkeersregelaars. Ongeveer in week 16 komt de 
huidige afzetting weer terug, deze duurt tot 
september 2024. Omleidingen worden 
aangegeven, 
zie bereikbaarheid.andes.nl/eindhoven” 
Helaas blijkt de inschatting dat deze situatie, die 
dus 3,5 jaar mag duren, niet alleen maar ‘kleine 
hinder’ veroorzaakt, hij veroorzaakt wel degelijk 
ook onveiligheid. Zes weken na de Buitenbeter-
melding was ik getuige van een aanrijding 
waarvoor een ambulance heeft moeten uitrijden. 

De afzetting bezien terugkijkend vanaf de Willemstraat 

Als Eindhovens toekomst “cyclisch” is, waarom dan geen 
radi(c)ale keuze voor de fiets?  
Bespiegelingen op toekomstvisies voor Eindhoven en een 
duurzame wereld in het algemeen: visies waarin de fiets 
schittert - maar helaas vooral door afwezigheid. 
Er waren dit jaar in oktober, met het invallen van het herfsttij, een 
aantal interessante en toekomstgerichte evenementen: de heropening 
van het Evoluon voor een tentoonstelling over de geschiedenis van 
toekomstvisies, een zogeheten Mobility Hackathon georganiseerd door 
het Stadslab Eindhoven, de aftrap van het EindhovenXL project, en na 
twee jaar coronabeperkingen, voor het eerst weer een volwaardige 
Dutch Design Week. 
 
Retrofuture in het Evoluon 
“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft.” (Niels 
Bohr) En: “Geen betere manier om de toekomst te voorspellen dan 
deze te creëren” (Abraham Lincoln).  
In het Evoluon opende op 24 september de tentoonstelling 
“Retrofuture”: een geschiedenis van de toekomst(visies). In een tijd 
waarin Philips nieuwe bezuinigingen moet afkondigen – in een eerdere 
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identificeren. In de huidige werkwijze moeten vermoede 
weesfietsen met de hand gemarkeerd worden (via stickers, 
of draadjes die ongemerkt knappen en eraf vallen bij het 
wegrijden), om later herkend en opgeruimd te worden. De 
oplossing die werd bedacht bestond uit een sensor die 
aangeeft of een rek bezet is of niet. Bij onafgebroken 
bezetting, bijv. gedurende 2 weken, zou dan een notificatie 
afgegeven kunnen worden. De sensor is modulair en kan ge-
retrofit worden in bestaande rekken, zoals de dubbellaags 
rekken die nu bijv. in de stalling op het 18 Septemberplein 
staan. Het team maakte indruk met een 3D-geprint 
demomodel – al waren op basis daarvan moeilijk conclusies 
te trekken over hoe goed het systeem zou werken. Maar op 
vragen over robuustheid van de sensoren (denk aan de 
ellende met herfstbladeren en afval in de Velomoves 
destijds), en hoe dan om te gaan met fietsen die buiten de 
rekken geparkeerd worden, werd realistisch en pragmatisch 
geantwoord. 
Het team had de passende naam ReMoove gekozen: met de 
impliciete boodschap van het weer in beweging willen 
brengen van geparkeerde fietsen (of het doobreken van een 
deadlock in de parkeersituatie). Helaas was dit door het 
Eindhovens Dagblad niet helemaal begrepen. In hun verslag 

bezuinigingsronde ruim 30 jaar geleden werd het Evoluon 
afgestoten als hét museum voor toekomstmakers - 
mochten de kinderen van de jaren 80 ‘back to the future’ 
van hun vervlogen jeugd. 
Ik kan me van die tijd eigenlijk niet herinneren dat er een 
fiets in de toekomstvisies voorkwam… maar toch waren er 
op de tentoonstelling een paar fietsen te zien.  
‘Back to he present’ zou ik zeggen dat de fiets een 

belangrijke rol speelt in de uitdagingen die we hebben om 
een leefbare toekomst te creëren. Ik was daarom benieuwd 
welke rol de fiets speelt in huidige toekomstvisies, met 
name voor Eindhoven. Met die blik bezocht ik begin 
oktober de Mobility Hackathon in het Stadslab, en later 
ook de Dutch Design Week met de opening van het 
Stadsmanifest. 
 
Mobility Hackathon – Stadslab Eindhoven 8-9 oktober  
In het weekend van 8-9 oktober organiseerde het Stadslab 
Eindhoven een zogeheten ‘Mobility Hackathon’. Een 
hackathon is een populair geworden evenement, waarin 
teams onder tijdsdruk de diverse krachten van hun leden 
bundelen om samen een originele oplossing voor te stellen 
voor een door de organisatie aangedragen probleem. Het 
Stadslab Eindhoven is een openbare werkplaats voor 
innovatie in de leefomgeving. Het is een samenwerking van 
de gemeente en MADlab, een platform voor combinaties 
van kunst, wetenschap en technologie. 
De uitdagingen die voor de hackathon waren geformuleerd 
gingen over vijf verschillende concrete 
mobiliteitsvraagstukken in Eindhoven, zoals deelmobiliteit, 
beter gebruik van de P&R-faciliteit aan de Aalsterweg, en 
ook over weesfietsen in de openbare fietsenrekken. De 
laatste had als enige een duidelijke focus op de fiets – alleen 
dan niet de fiets als schone, gezonde en duurzame 
mobiliteitsoplossing maar meer als ruimteprobleem, want 
het betrof de fiets in geparkeerde (en vooral: 
achtergelaten) toestand. 
Centraal in het probleem stond hoe lastig en 
arbeidsintensief het is voor handhaving om weesfietsen te 

van het evenement (ED 10-10-2022) noemden ze het team 
consequent eMoove, alsof het om elektrische mobiliteit zou 
gaan. Een veeg teken van de reflex om te denken aan 
elektrische aandrijving als het gaat om mobiliteitsinnovatie…? 
Remoove won overtuigend deze Hackathon, maar er waren 
ook andere leuke en originele voorstellen voor de andere 
problemen. Aardig hierin te noemen was het team dat de 
tweede prijs won door het aangeboden probleem ‘Hoe 
kunnen we deelmobiliteit toegankelijk maken voor iedereen?’ 
brutaal op zijn kop te zetten. In plaats daarvan ging het team  

Stadslab Hackathon, uit de presentatie van het winnende team 
ReMoove, een afbeelding van het 3D-geprinte prototype van de 

sensoren. 

Een foto van de futuristische Spaceliner Bicycle van Benjamin 
Bowden (1959), waarvan er maar liefst 500 zijn verkocht. Een 

voorbeeld van ‘luchtfietserij’? 
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op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘(Hoe) kunnen we 
deelmobiliteit inzetten als oplossing voor mobiliteitsarmoede van 
kwetsbare groepen?’. Ik denk dat dit misschien wel de beste les 
van de oefening was: soms is het belangrijk om niet zomaar mee te 
gaan in zogenaamde oplossingen op zoek naar een probleem, maar 
eerst na te denken wat de belangrijkste problemen zijn. Vaak 
hebben we daar al een oplossing voor namelijk. U hoort mij 
denken: in veel situaties van duurzame mobiliteit is dit de fiets! 

Eindhoven XL: Het Stadsmanifest 
In de Dutch Design Week, op donderdagavond 
27 oktober, organiseerde EindhovenXL in de 
Zwarte Doos op het TU/e-terrein een 
bijeenkomst voor het Stadsmanifest. 
EindhovenXL (https://ehvxl.nl/ ) is een 
vereniging zonder winstoogmerk die een 
platform wil bieden voor publiek debat over de 
grootstedelijke ontwikkelingen die Eindhoven 
de komende jaren te wachten staan. Het is de 
bedoeling bij te dragen aan planvorming op 
speerpunten als: verdichting van de stad, 
landschap, geschiedenis, groen en gezondheid, 
duurzaamheid en klimaat. EN mobiliteit… 
Echter, dat mobiliteit een speerpunt is werd 
tijdens de startbijeenkomst nog niet zo 
duidelijk. Er was een in principe interessante 
presentatie over geschiedenis en identiteit van 
de stad, door gepensioneerd stedebouwkundige 
Herman Kerkdijk. Hij vestigde de aandacht op 
een aantal karakteristieken van Eindhoven, zoals 
het ontbreken van een duidelijk centrum door 
de manier hoe Eindhoven tot een 
‘companytown’ gesmeed is door de 
verschillende gemeenten rondom het relatief 
kleine Eindhoven via aan elkaar gebouwde 
fabrieksterreinen. Dit maakt de uitdaging van 
‘verdichting’ voor Eindhoven anders dan bij 
andere steden. Eindhoven is radiaal, groen en 
modern. Hij noemde Eindhoven ook 
‘Variomatic’ naar de uitvinding van DAF – en 
dat zou betekenen dat je even snel vooruit als 
achteruit kunt… Helaas kwam hij tijd tekort om 
vanuit deze karakteriseringen over te gaan naar 
een toekomstvisie voor de stad – waarin 
wellicht duidelijker was geworden hoe 
‘variomatic’ richtinggevend kan zijn. 
De overige presentaties gingen over hergebruik 
bouwmaterialen (Plug in City), een 
wooncooperatie als mogelijke oplossing voor 
het probleem om woonvraag en woonaanbod 
op elkaar af te stemmen in de huidige 
woningmarkt, en over duurzaamheid. 
Mobiliteit als speerpunt kwam helaas niet 
duidelijk naar voren tijdens de bijeenkomst van 
EindhovenXL. Daar moeten we als Fietsersbond 
misschien maar iets aan doen in de publieke 
debatten die in het project volgen. Want helaas 
hebben we redelijk wat ervaring met hoe in 
stedebouwkundige discussies mobiliteit 
stelselmatig naar de achtergrond verdwijnt. 
Denk aan Strijp-S en de herinrichting van het 
centrum (18 Septemberplein, Catharinaplein, 
beide kwamen voor in het Eindhovense 
fietsnetwerk maar wie er fietst voelt dat dit niet 
is meegenomen).  

Overigens zag ik een week na de Hackathon dat bijvoorbeeld de 
stationsfietsenstalling in Haarlem (zie foto) ook een telsysteem had. 
Dit systeem lijkt niet te werken met ‘slimme’ sensoren per rek, 
maar via de bewakingscamera’s. Dit is wellicht een makkelijker 
implementeerbare optie, zeker gezien de hoeveelheid camera’s die 
Eindhoven toch al in de openbare ruimte heeft hangen. Dit kan 
natuurlijk problematisch zijn vanwege privacyoverwegingen (denk 
aan de discussie over telcamera’s in collegezalen op universiteiten) 
en is bovendien minder nauwkeurig. Het is waarschijnlijk geschikter 
om aan te geven of ergens nog plek is, dan om bij te houden of een 
specifieke fiets te lang in een specifiek rek staat. 



 

 

 

  

12
2 

voor fietsend Zuidoost-Brabant Ventiel 187 - Kwartaalblad 

Dutch Design Week 
Bij nazomertemperaturen die op vrijdag 29 oktober zelfs de 
25 graden aantikten, was het niet gek dat de focus van veel 
van de exposities op de designweek op klimaatverandering 
c.q. duurzaamheid gericht waren. Je zou wellicht verwachten 
dat dit ook betekent dat de (ongemotoriseerde) fiets 
prominent als oplossing te zien zou zijn. In de jaren voor 
Corona heb ik de Dutch Design Week ook telkens bezocht 
met een speciale aandacht voor de fiets in alle geëxposeerde 
toekomstideeen. Op de Graduation Show, of in de 
bedrijfsexpo in het Klokgebouw vond ik altijd wel een aantal 
voorbeelden. Dit jaar leek het echter moeilijker dan ooit om 
iets niet-autovormigs te ontwaren als ‘smart mobility solution 
for livable cities’.  
 

Klokgebouw: dit idee komt dan meer in de richting. Een fiets 
met een voorwiel zonder as, waardoor in het voorwiel bagage 
vervoerd kan worden. Gewoon aangedreven door menskracht: 
goed voor gezondheid en de menselijke maat wat betreft 
snelheid! 
 

Klokgebouw – moet smart mobility zo breed en groot zijn? 
Hoe liveable is een stad die deels georganiseerd moet worden 
rondom de infrastructuur die nodig is voor parkeren en 
rijbanen voor auto’s? 

Strijp-S/Drivers of Change: Prima natuurlijk tegen CO2 uitstoot 
om een auto op zonne-energie te laten rijden, maar hoe 
duurzaam zijn de batterijen? En hoeveel publieke ruimte is er 
nodig om auto’s te parkeren – zeker als je deze liefst niet in 
donkere parkeergarages wilt opbergen zodat de panelen evt. 
ook energie voor ander gebruik kunnen opwekken? En voor 
hoeveel mensen is zo’n auto bereikbaar, dus hoe groot is de 
overall duurzaamheidswinst?  

 

Klokgebouw: eerder een productie- dan een 
mobiliteitsoplossing, want een innovatie in de productie van 
titanium (race)fietsframes: 3D-geprinte lugs. Mede daardoor 
claimt Pilot (uit Nuenen) dat deze fiets geheel in Europa 
gefabriceerd kan worden.  



 

 

 
Wie durft door te rijden 
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Half oktober hebben we weer ons regulier overleg met enkele 
ambtenaren van Son en Breugel gehad. Hierbij een update van 
de belangrijkste punten. 
 

Algemene lopende zaken 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 
In de komende maanden zal het langverwachte mobiliteitsplan 
opgesteld worden. Samen met een adviesbureau gaat de 
gemeente de diverse belanghebbende partijen spreken. Wij 
hebben vanzelfsprekend onze actieve medewerking toegezegd. 
De huidige planning is om in juni/juli 2023 het mobiliteitsplan 
gereed te hebben voor het bestuurlijk traject. Als onderdeel 
van het mobiliteitsplan zal er ook een 
wegencategoriseringskaart worden opgesteld. Op basis van 
deze kaart kan de gemeente in de toekomst de juiste 
weginrichting toepassen. 
Vooruitlopend op het op te stellen mobiliteitsplan heeft een 
aantal politieke (oppositie)partijen een enquête en een 
discussieavond over fietsen gehouden. De uitkomst is een 6tal 
ontwerpstellingen: 

1. Veiligheid van fietsers en voetgangers staat altijd 
voorop, 

2. Doorgaande fietspaden moeten worden verlicht, 
3. Ieder fietspad moet een veilige breedte hebben,  
4. Wegen dusdanig inrichten dat de weg niet uitnodigt 

om harder dan 30 km/uur te rijden,  
5. Iedere wijk moet een hoofdfietsroute naar het 

centrum krijgen en aansluiten op fietspaden naar 
buurgemeenten,  

6. Fietsvoorzieningen naar buurgemeenten moeten 
dezelfde prioriteit krijgen als wegen voor auto’s. 

De plaatselijke krant heeft een verslag over de discussieavond 
geplaatst: 
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/politiek/32169/fietsen
-eerste-onderwerp-nieuwe-stijl-politiek 
 
Paaltjesproject 
Wij hebben vorig jaar op verzoek van de gemeente alle paaltjes 
in ‘t Harde Ven geïnventariseerd en per paal een advies 
gegeven. Enkele paaltjes zijn weggehaald maar de meeste staan 
er nog. De gemeente stapt nu af van de aanpak per wijk en gaat 
het laaghangende fruit eerst aanpakken; zeer slecht 
gemarkeerde en/of zichtbare paaltjes. We hebben de gemeente 
gevraagd om meer voortgang te maken en met name in te 
zetten op het verwijderen van zoveel mogelijk overbodige 
paaltjes in plaats van het beter markeren van slecht zichtbare 
paaltjes. 
 

Projecten Ekkersrijt: 

Voormalig terrein BetonSon 

Berichten uit Son en Breugel 

Er komt een fietspad tussen Brug Houtens en Ekkersrijt 
3500, tussen Rhenus en het nieuwe gebouw van 
Prodrive. Een schetsontwerp is gemaakt. De 
opleverdatum is nog niet duidelijk aangezien de 
gemeente niet de eigenaar van de grond is. 

 

Projecten Breugel 

Brug Dommelpas en aanliggend fietspad (langs 
Hertenkamp) 
Dit project was vertraagd vanwege verplichte 
onderzoeken naar mogelijk beschermde diersoorten. 
Aangezien deze toch niet in het plangebied verblijven kan 
de gemeente nu verder. De uitvoering zal plaatsvinden in 
het tweede kwartaal van 2023. Het fietspad wordt vanaf 
de start in de Breeakker tot het terrein van de nieuw te 
bouwen basisschool Buitenstebinnen geasfalteerd. Het 
gedeelte bij de basisschool zal tijdens de bouw van de 
school meegenomen worden. 
 
Half verharding pad Dommelpas/Planetenlaan 
Het fiets/voetpad tussen de Dommelpas en de 
Planetenlaan is onlangs voorzien van een nieuwe laag half 
verharding. Dit fietspad is onderdeel van de 
knooppuntenroutes.  
 
Project Planetenlaan nieuwe woningen 
(Stokland/Zonnepad) 
Op dit traject wordt de noodbestrating vervangen door 
asfalt. We hebben aangegeven dat we niet gelukkig zijn 
met de aansluiting aan de rotonde Planetenlaan/Piet 
Heinlaan en dat deze nu niet aangepakt wordt. De 
gemeente heeft beloofd verbetering van de voetgangers- 
en fietsoversteek te onderzoeken zodra de rotonde in 
de toekomst aangepast gaat worden. 
 

Projecten Son: 
Ockhuizenweg 
Aangezien er een migratieroute van vleermuizen langs de 
Ockhuizenweg loopt kan de reconstructie pas in 2024 
plaatsvinden. Eerst moeten in 3 fasen de bomen gerooid 
en teruggeplant worden. De gaten in de weg worden in 
de tussentijd wel onderhouden. 
 
Asfalt eerste deel Afrikalaan 
In het tweede kwartaal van 2023 wordt nieuw 
(duurzaam) asfalt gelegd. In de tussentijd worden de 
gaten en scheuren nog wel opgevuld. De fietsstroken 
worden met rode coating aangebracht in plaats van 
separaat rood asfalt. Hierdoor is er geen kans op 
herhaling van het huidige probleem (scheuren tussen 
beide asfaltsoorten). 
 

F r a n k  M e e r t e n s   
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Berichten uit Helmond 
 

Breedte van fietspaden 
In de vorige Ventiel heb ik onder mijn eigen naam een stukje 
geschreven over de breedte van fietspaden. Daar heb ik verwezen 
naar een notitie van het CROW/Fietsberaad. Daarvan is ondertussen 
een nieuwere versie verschenen: ‘Geactualiseerde aanbevelingen 
voor de breedte van fietspaden 2022’.  
Voor de liefhebbers, online te vinden.. 

 
Consultatiebijeenkomst N279 Veghel-Asten 
De Raad van State heeft bijna een jaar geleden het besluit over het 
provinciale inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd. Gezien de 
stevige uitspraak van de Raad van State heeft de provincie er voor 
gekozen het hele ontwikkelproces opnieuw te doorlopen. Daardoor 
loopt met name de verbetering van de N279 een forse vertraging 
op, maar ook andere projecten worden vertraagd, zoals enkele 
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snelfietsroutes en verbeteringen aan en bij de Beekse brug. 
Om niet weer in de problemen te komen heeft de provincie nu het 
initiatief genomen om met de regionale partners de opgave van de 
N279 Veghel-Asten opnieuw te bepalen en daarbij de 
maatschappelijke organisaties en mensen te betrekken, die met de 
N279 te maken hebben of krijgen. 
In de verkenningsfase hebben de regionale partners er voor 
gekozen om de maatschappelijke organisaties apart te consulteren. 
De Fietsersbond was ook uitgenodigd; op maandag 17 oktober 
waren wij er in Aarle-Rixtel bij. 
We zijn uitvoerig ingelicht over de brede aanpak. Aan de al lange 
lijst met mee te nemen aspecten hebben wij toegevoegd, dat wij 
vinden, dat vanwege de nauwe samenhang de plannen voor de 
snelfietsroutes Helmond-Gemert, Gemert-Beek en Donk (en door 
naar Eindhoven) en Veghel-Beek en Donk-Helmond meegenomen 
moeten worden in de plannen voor de N279. In dat verband 
vinden wij het vreemd, dat in de gemeenteraden van Helmond, 
Gemert en Laarbeek al een tracé voor de snelfietsroute Helmond-
Gemert is gekozen, terwijl een groot deel van deze route in het 
zoekgebied van de N279 ligt. 
De initiatiefnemers hopen over 2 à 3 jaar een plan gereed te 
hebben. Ook wij hopen dat, maar eerlijk gezegd vinden wij dat erg 
optimistisch. 
Op maandag 31 oktober is een vergelijkbare bijeenkomst in 
Helmond gehouden. 
 

Snelfietsroute naar Deurne 
De gemeente Helmond heeft een adviesbureau gevraagd te 
onderzoeken, wat een optimaal tracé is voor het ontbrekende deel 
in Helmond van de snelfietsroute van Eindhoven naar Deurne. Het 
gaat concreet om het deel tussen het Helmondse hoofdstation en 
de gemeentegrens met Deurne. Het bureau heeft ons gevraagd 
“welke aandachtspunten ze aan de voorkant van het proces zouden 
moeten meenemen bij het maken van de afweging”.  
Wij hebben daar een notitie over opgesteld, waarin wij aangeven, 
dat wij het vreemd vinden, dat alleen naar het Helmondse deel 
gekeken wordt.  
Wij hebben onze reactie op de provinciale plannen voor de N270 
tussen Helmond en Deurne met daarin ons voorstel voor de 
snelfietsroute naar Deurne daarom toegevoegd. 
Merkwaardig genoeg werd ons dus gevraagd, wat wij onder een 
snelfietsroute verstaan en waar die aan moet voldoen. Dat gaf ons 
de kans om al aan het begin van een ontwikkeltraject onze mening 
te geven:  
1. Voor ons moet je op een snelfietsroute vlot en veilig kunnen 

doorfietsen: een zo gestrekt mogelijk tracé, geen rare 
kronkels en zo weinig mogelijk obstakels. 

2. Ongelijkvloerse kruisingen op drukke punten en op andere 
kruisingen voorrang voor de snelle fietser.  

3. De rijvloer is een vier meter brede rode asfaltstrook. 
Dit alles met het oog op comfortabel fietsen met zo weinig 
mogelijk oponthoud. 

(Advertentie) 
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een snel fietspad langs de spoorlijn, dat ergens op Nuenens 
grondgebied zou oversteken naar de A270 en zo verder via een 
bestaand fietspad langs de noordzijde van die weg Eindhoven in. 
Aan het idee werd toegevoegd, dat het wellicht mogelijk zou 
zijn snellere fietsen hiervan gebruik te laten maken; die zijn er 
uiteindelijk ook gekomen. 
Het idee voor een snel fietspad vond aansluiting bij de provincie 
Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Later 
is het tracé nog aangepast.  
De aanleg bleek echter aanmerkelijk lastiger te zijn dan eerst 
gedacht, mede door de nabijheid van de spoorlijn. Het 
Helmondse deel is al enkele jaren gereed. Het westelijke deel in 
Eindhoven en Nuenen heeft heel lang op zich laten wachten, 
maar onlangs is er toch begonnen met de aanleg van het 
ontbrekende deel. De hele route zou dan in 2023 eindelijk in 
gebruik genomen kunnen worden.  
Iedereen mag daar het zijne over denken. 
 

Tenslotte hebben we een eerste reactie gegeven op de drie globaal 
geschetste tracés. Een tracé aan de andere, noordelijke kant van de 
N270 zien wij niet zitten, net zo min als een route ten zuiden van 
het spoor. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor een 
route aan de zuidzijde van de Deurneseweg, helemaal langs die 
weg, of deels via de Deltaweg met in ieder geval een 
ongelijkvloerse kruising met de drukke Lage Dijk.  
Wij wachten af. 

 
Snelfietsroute Helmond-Eindhoven (1994-2023) 
In 1994 heeft toenmalig wethouder Jan van der Zanden van de 
gemeente Helmond zich sterk gemaakt voor een aanmerkelijke 
verbetering van de fietsverbindingen tussen Helmond en 
Eindhoven. Hoewel de hemelsbrede afstand tussen de beide steden 
helemaal niet zo groot is waren de fietsverbindingen tot dan toe 
omslachtig, terwijl de wel korte verbinding langs het Eindhovens 
Kanaal smal en onverhard was. Helmond kwam met het idee voor 

 

 
Eerste werkzaamheden westelijke deel oktober 2022. 
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Berichten uit Gemert-Bakel 
 

Verkeersveilig Gemert-Bakel 
Met begrip voor de fietser! 
Veel nieuws en vernieuwing op het gebied van Fietsverkeer is in 
Gemert-Bakel niet te verwachten. 
Wel aandacht voor veiliger Fietsverkeer. 
In Gemert-Bakel, vooral wat betreft Gemert-centrum gaat alle 
aandacht naar het beteugelen van het steeds maar toenemend 
particulier en zakelijk-commercieel snelverkeer. 
Immers, Gemert-centrum heeft zich ontwikkeld tot een centrum van 
vooral zakelijk-commerciele, administratieve en activiteiten op het 

D i e s  v a n  S o e l e n  
 

gebied van zorg en welzijn. 
Onlangs wist een van ‘s lands grootste 
grootgrutters midden in het dorp nog 
eens honderden vierkante meters 
parkeerplaatsen te verwerven. 
Autoverkeer, waaronder zwaar vracht- 
en agrarisch verkeer baant zich een weg 
door smalle straten. Het fiets- en 
voetgangersverkeer, school, werk, 
recreatief en lokaal, weeft en mengt 
zich in alle bochten tussen het 
snelverkeer door. 
“Alle dagen Boerenmèrt” , zou je haast 
denken. De ziel van de gemeente 
ontvouwt zich in  eigentijdse 
elementen. 
Het gemeentebestuur is zich ervan 

Verkeersveilig onderzoek 
In 2021 en 2022 verschenen 2 onderzoeksrapportages van 2 
verschillende verkeerstechnische bureaus, Haskoning DHV en 
Kragten. Het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid’ (Haskoning), 
een landelijk onderzoek en Verkeersveiligheidsplan Gemert-
Bakel (Kragten). Beide onderzoeken behelzen eenzelfde doel: de 
landelijke trend toename verkeersslachtoffers te doorbreken. En 
de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. 
Kijken we naar het Fietsverkeer in Gemert-Bakel dan zien we in 
de afgelopen jaren op meerdere ‘black spot’ locaties in de 

gemeente een stijgend aantal 
ongevallen waarbij fietsers betrokken 
zijn.  
De toename is minstens zo 
onrustbarend omdat hierbij duidelijk 
kinderen betrokken zijn. 
Ook zijn meerdere dodelijke 
ongevallen met fietsers te melden. 
De alarmbellen zullen moeten afgaan 
ten gemeentehuize! 
niettemin, meerdere onveilige 
locaties zijn geduid. We spreken van 
risicolocaties waar de ‘weginrichting’ 
onveilig zou zijn. Onveilig 
verkeersgedrag, uiteraard, speelt een 
grote rol. Door de bank genomen 
met de fietser in de meest kwetsbare 

positie! 
In Gemert-centrum zijn Vondellaan/Boekelseweg, meerdere 
ontsluitingswegen zoals Pandelaar, Binderseind en St. Annastraat 
geduid als risicolocaties (black spots) voor de fietser. 
Aan de Vondellaan als voorbeeld zullen o.a. ook de onveilige 

Pandelaar 

Ridderplein, ‘Geen fietsen plaatsen’ 
 

St. Annastraat (oude wijn, nieuwe zakken?) 

bewust, overigens ook door eigen toedoen, het verkeer beter te 
moeten stroomlijnen, af te remmen en om te leiden. 
Een 30 km weginrichting op korte en lange termijn voor de gehele 
gemeente Gemert-Bakel zou een structurele (mede-)oplossing 
zijn? 

Ook smallere 
verbindings- en 
doorgaande 
wegen om 
sluipverkeer te 
weren en het 
weghalen van 
veel te 
gevaarlijke 
rotondes kan 
helpen. 
Bovendien is 
het specifieke 
‘dorpsgezicht’ 

terug te brengen waardoor we in Gemert geen veilig gekleurde 
fietsstraten, ‘slow lanes’ en veiliger opstelstroken zullen 
tegenkomen. 
Wel blijven de fietsstroken van 1.80 m gemarkeerd met de 
zogenaamde ‘fietssuggestie’ stroken. De gemeente komt hier 
goedkoop mee weg, maar of dat een duurzame weg is? Ik vrees 
van niet. 

rotondes 
verdwijnen. 
Daarvoor in de 
plaats komen de 
driesprongen 
terug. De nu vrij 
brede laan 
wordt versmald, 
het fietsverkeer 
mag zich nog 
steeds ‘mengen’ 
met het snelle 
(vracht)verkeer. 

De fietsveiligheid zou geborgd zijn door veiliger verkeersgedrag, 
30 km snelheidsbeperking met als veilige wegverbetering de al 
bekende ‘fietssuggestie’stroken. De CROW adviseert vrijliggende 
fietsbanen/paden. Daar heeft Gemert echter geen oren naar.  
In beide rapporten vinden we mooie plannen op het gebied van 
handhaving en promotie van fietsgebruik. Het accent zou toch 
vooral ook moeten liggen op zaken als de aanleg van prettige 
fietsroutes, afgescheiden van het autoverkeer en betere 

St. Annastraat (oude wijn, nieuwe zakken?) 
 



 

 

17 voor fietsend Zuidoost-Brabant Ventiel 187 Kwartaalblad 

doorgaande (‘snelfiets’) fietsroutes, w.o. de snellere 
fietsroutes Helmond en Eindhoven v.v. 
 
Naschrift Dies van Soelen 
Namens de Fietsersbond bracht ik de wens voor vrij liggende 
fietspaden aan de Vondellaan en St. Annastraat meerdere 
keren ter sprake. Zowel bij de wethouder van verkeer als bij de 
afdelingen Verkeer, Projectleiding en de raadscommissie Ruimte 
en Verkeer.  
Niettemin volgde de gemeente wel de CROW richtlijnen, te 
weten, versmallen van de rijbaan en 30 km beperking. Het 
CROW advies voor ‘vrijliggende’ fietsbanen, ‘slow lanes’ e.a. en 
werd door de gemeente overgenomen. Ook al zou de 
bestaande groenvoorziening en het ‘dorpse’ als ‘beeldkwaliteit’ 
ruimschoots intact blijven. 
De beschikbare ruimte van beide verkeerswegen zou daartoe 
wel mogelijkheden bieden. 

 

 M a r k  S o m e r s  

Onverlicht  fietspad Beeksedijk 

Groot onderhoud Nieuwe Waalreseweg en 
Geenhovensedreef 
We zijn ervan overtuigd dat olifantenpaadjes moeten worden 
geasfalteerd. Dus moeten De laatste berichten over het groot 
onderhoud Nieuwe Waalreseweg en Geenhovensedreef zijn: 
• De gehele kruising van de Den Dries wordt verhoogd aangelegd in 
een afwijkende kleur. De verlichting zal op de nieuwe situatie worden 
aangepast, hiervoor worden 
verlichtingsberekeningen opgesteld. 
• Kruising met Haagstraat: hier zijn dezelfde verbeteringen 
doorgevoerd als bij de voorgaande kruising. Een fietssluis zoals op de 
Willibrorduslaan in Waalre lijkt hier vanwege een afwijkende 
verkeersstructuur en ruimtegebrek niet mogelijk of praktisch. 
• Kruising met Kempischebaan: ook hier is het ontwerp aangepast 
zodat er veiliger kan worden overgestoken en de snelheid op dit stuk 
hopelijk naar beneden gaat. Door deze aanpassing zal het zebrapad 
komen te vervallen. 
• Oversteek Dr. Dagevosstraat: hier wordt de Geenhovensedreef 
versmald zoals besproken. 
De eerste 3 voorstellen vinden wij een compromis. Jammer dat de 

fietser niet meer ruimte krijgt om vlot over te steken. In de 
spits dendert het autoverkeer nog altijd door. 

we ze niet afsluiten. Blijkbaar werkt de eerder bedachte 
oplossing niet, waardoor het olifantenpaadje is ontstaan.  
Het leiden van de fietsers naar de oversteek aan de 
Eindhovenseweg werkt alleen als de fietsers gelijktijdig en 
voldoende groen krijgen.  
Verder pleiten wij opnieuw voor een 2-richting fietspad op de 
Merendreef. Dan hoeven de fietsers voor Were Di niet meer 3 
keer te wachten voor de VRI, maar volstaat 1 keer. Het fietspad 
op de Merendreef moet dan wel worden aangepast, maar er is 
ruimte zat om dat te realiseren. Zolang dit alles niet lukt, komen 
er weer olifantenpaadjes. De oplossingen voor de 
Kempischebaan en Dr. Dagevosstraat vinden wij passend. Deze 
oversteken zijn minder urgent, omdat hier minder fietsers en 
voetgangers oversteken. 

Onze wensen zijn verder: 
• Fietspaden gelijktijdig asfalteren 
• VRI’s voorzien van wachttijd indicatoren 
We zijn benieuwd naar de voortgang 

 

Berichten uit Valkenswaard 
 



 

Servicepagina 
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SCHADEMELDINGEN FIETSPADEN 
Schademelding kan ook via Meldpunt 
Fietsersbond:  
www. meldpunt.fietsersbond.nl 

Asten 
Asten, Heusden, Ommel 
0493-671212 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. asten.nl  

Bergeijk 
Bergeijk, Luijksgestel, Riethoven, Walik, 
Weebosch, Westerhoven 

0497-551480 Meld- en herstellijn, Hr. Ferry 
Janssen 

Via Internet: www. bergeijk.nl  

Best 
0499-360360 Algemene Klachtenlijn 
Via Internet: www. gemeentebest.nl  

Bladel 
Bladel, Casteren, Dalem, Hapert,  
Hoogeloon, Netersel 

0497-361661, Wegbeheerder Hr. Vennix. 
Via Internet: www. bladel.nl 

Cranendonck 
Budel, Budel-Dorpplein, Budel-Schoot, 
Gastel, Maarheeze, Soerendonk 

0495-431222 of 140495 
Via Internet: www. cranendonck.nl 

Deurne 
Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, 
Vlierden 

0493-387711 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. deurne.nl  

Eersel 
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel,  
Vessem, Wintelre 

0497-531300 Telefooncentrale 
Via Internet: www. eersel.nl  

Eindhoven 
Centrale klachtennummer 14040 
Via Internet: www. eindhoven.nl 
Of BuitenBeter app 

Geldrop – Mierlo  
Centrale klachtennummer 14040 
Via Internet: www. geldrop-mierlo.nl 

Gemert – Bakel  
Bakel, De Mortel, De Rips, Elsendorp, 
Gemert, Handel, Milheeze 

0492-378500 Hr. T. van Gerven 
Via Internet: www. gemert-bakel.nl  

Heeze – Leende  
Heeze, Leende, Sterksel 
040-2241536 Hr. v. Meerwijk (voor 
veiligheid) en Hr. Welters (Beleid) 

Via Internet: www. heeze-leende.nl 

Helmond 
0492-587690 Klantencontactcentrum of 
140492 

Via Internet: www. helmond.nl 

Laarbeek 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, 
Mariahout 

0492-469700 Hr. Leduc of Hans Kuijpers 
Via Internet: www. laarbeek.nl 

Nuenen 
040-2631699 Meldpunt 
Via Internet: www. nuenen.nl 

Oirschot 
Oirschot, Oost- West- en Middelbeers, 
Spoordonk 

0499-583333 Hr. Verouden 
Via Internet: www. oirschot.nl 

Reusel – De Mierden  
Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel 
0497-650650 Afd. Woonomgeving 
Via Internet: www. reuseldemierden.nl  

Someren 
Lierop, Someren, Someren-Eind, Someren-
Heide 

0493-494888 Telefooncentrale 
Via Internet: www. someren.nl  

Son en Breugel 
0499-491491 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. sonenbreugel.nl 

Valkenswaard 
Dommelen, Valkenswaard 
040-2083444 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. valkenswaard.nl 

Veldhoven 
Oerle, Veldhoven 
040-2584444 Telefooncentrale of 14040 
Via Internet: www. veldhoven.nl  

Waalre 
Aalst, Waalre 
040-2282500 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. waalre.nl  
 

BEWAAKTE FIETSENSTALLINGEN 

Best 
Fietsenstalling NS Station, gratis 

 ma t/m vrij: 06.00 – 20.15 uur 
In het weekend gesloten. Naast de bewaakte 
stalling is er een weekend- en nachtstalling. 

Eindhoven – Gratis bewaakte fietsen-
stallingen 
18 Septemberplein 

 ma t/m za: 7.00 – 23.30 uur 

 zondag: 11.00 – 23.30 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Heuvelgalerie 

 ma t/m do: 08.00 – 22.30 uur 

 vrijdag & zaterdag: 08.00 – 4.30 uur 

 zondag: 11.00 – 22.30 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Winkelcentrum Woensel 

 ma t/m do: 08.00 – 19.00 uur 

 vrijdag: 08.00 – 21.30 uur 

 zaterdag: 08.00 – 18.00 uur 

 koopzondag: 11.00 – 18.00 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Ir. Ottenbad / Sportcomplex Eindhoven 
Noord 

 ma t/m vrij: 06.45 – 22.30 uur 

 zaterdag: 08.15 – 17.30 uur 

 zondag: 09.45 – 17.30 uur 

Parkeerplaats Genneperparken (tussen 
ijssportcentrum en de Tongelreep) 

 ma t/m vrij: 08.15 – 22.30 uur 

 za en zo: 09.30 – 18.15 uur 

Eindhoven – Bewaakte fietsenstallingen 
tegen betaling 
NS-station, zuidzijde (Stationsplein) 

 Kwartier voor de eerste trein tot  
een kwartier na de laatste trein tijdens 
reguliere dienstregeling. (Niet geopend 
tijdens nachtnet-dienstregeling.) 

NS-station, noordzijde (Neckerspoel) 

 ma t/m vrij: 6.30 – 20.00 uur 
Voor tarieven zie: www. ns.nl  

Helmond ** 
Speelhuisplein 

 ma: 10.30 – 18.30 uur 

 di t/m do: 08.15 – 18.30 uur 

 vrij: 08.15 – 21.30 uur 

 za: 08.15 – 18.00 uur 

Doorneind 

 ma t/m wo: 07.30 – 21.00 uur 

 do t/m vrij: 07.30 – 22.00 uur 

 za: 07.30 – 18.00 uur 

Kasteel Traverse 

 ma: 10.30 – 18.30 uur 

 di t/m do: 08.15 – 18.30 uur 

 vrij: 08.15 – 21.30 uur 

 za: 08.15 – 18.00 uur 
Van vrijdagavond 21.30 uur tot maan-
dagochtend 10.30 uur is de stalling vrij 
toegankelijk en is er alleen camerabewaking. 

Steenwegkwartier 

 7 dagen per week 24 uur per dag 
Alleen cameratoezicht. 

** Op koopzondagen zijn alle bovenstaande 
stallingen geopend van 11.00 – 18.00 uur 

Fietsenstalling NS Helmond Centraal 

 Kwartier voor de eerste trein tot  
een kwartier na de laatste trein tijdens 
reguliere dienstregeling. (Niet geopend 
tijdens nachtnet-dienstregeling.) 

Voor tarieven zie: www. ns.nl  

 

 
 
 
RECREATIE EN OVERIGE ADRESSEN 
Stichting Landelijk Fietsplatform 
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort 
033-4653656 
Website: fietsplatform.nl 
E-mail: info@ fietsplatform.nl 

Stichting Vrienden op de fiets 
Postbus 7471, 2701 AL Zoetermeer 
079-3238556 
Website: www. vriendenopdefiets.nl  
E-mail: administratie@ vriendenopdefiets.nl  

Nederlandse Spoorwegen Regio Zuid 
Gebouw Noordzicht 
Neckerspoel 22, 5611 AD Eindhoven 
Website: www. ns.nl  
E-mail: via de virtuele medewerker 
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9292 Reisinformatiegroep bv. 
Postbus 19319, 3501 DH Utrecht 
Website: www. 9292.nl  
E-mail: via de website 

ROVER 
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort 
033 4220450 
Website: www. rover.nl  
Klachten via de website 

Programma bureau Brabant Veiliger, 
Veiligheid in Brabant, 
Postbus 90151, 5200 MC Den Bosch 
Website: www. brabant.nl/subsites/ 
brabant-veiliger.aspx 

E-Mail: veiligheid@ brabant.nl  

Ezine Nieuwsbrief ‘Verkeersveilig’ 
Redactie: Marion van den Moosdijk 
E-mail: mexin@ iae.nl 

SWOV (St. Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) 

Postbus 1090, 2260 BB Leidschendam 
Website: www. swov.nl  
E-mail: info@ swov.nl 

CROW, adviesbureau 
Postbus 37, 6710 BA Ede 
Website: www. crow.nl  
E-Mail: klantenservice@ crow.nl 

Veilig Verkeer Nederland 
Postbus 66, 3800 AB Amersfoort 
088-5248800 
Website: www. veiligverkeernederland.nl  
E-mail: info@ vvn.nl 

Veilig Verkeer Nederland 
Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) 
Beekstraat 546001 GJ Weert 
088- 524 88 50 
E-mail: steunpuntzuid@vvn.nl 

Vrienden van de Voetveren 
Veulenkamp 2, 3848 BG Harderwijk 
Website: www. voetveren.nl  
E-mail: info@ voetveren.nl 
 

SCHADEMELDING FIETSBEWEGWIJZERING 

Het centrale meldpunt voor fietsknooppuntenborden en LF-routeborden is: www. bordjeweg.nl. 
Dit is het meldpunt van Nederland Fietsland en is ook bereikbaar via een link op de site 
www. nederlandfietsland.nl of rechtstreeks via http ://meldsysteem.nederlandfietsland.nl. 
Je komt in beide gevallen op hetzelfde meldpunt uit.  

Bordjes Rondje Eindhoven: info@ ronnico.nl 

Overige bewegwijzering: www.  bewegwijzeringsdienst.nl/schade-melden  

 

INTERNETADRESSEN 

Fietsersbond: www. fietsersbond.nl  

Fietsersbond Noord-Brabant: 
https://noordbrabant.fietsersbond.nl 

Fietsersbond Fietsrouteplanner: www. 

routeplanner.fietsersbond.nl  

Fiets Startpagina: www. fietsstartpagina.nl  

ANWB Fietsweerbericht: www. 

anwb.nl/fietsen/fietsweerbericht/fietsweer-
bericht,/index.html 

NS fiets: www. nsfiets.nl 

 

Correcties of aanvullingen kunnen 
gemeld worden aan Bart Brouwers 
ventielredactie@ gmail.com 

CONTACTPERSONEN 

Asten 
Vacature 

Best 
Hetty Otten 
0499-374356 
ottrans@ iae.nl 

Bladel 
Vacature 

Cranendonck  
G. Vlassak,  
0495-493687 
gvlassak@ kpnmail.nl 

Deurne 
Michel Lintermans,  
0493-312520, 
michellintermans@outlook.com 

Eersel 
Tom Verspaandonk 
0497-514736 
t.c.verspaandonk@hccnet.nl 

Gemert-Bakel 
Dies van Soelen 
06-24581030 
diesvsoelen@hotmail.com 

Organisatie van de Regio 
REGIOBESTUUR 

Voorzitter: 
Annemie Driessen 
Eindhoven 
06-38783314 
fbannemie@ hotmail.com 

Secretaris: 
Hans Freriks  
Eindhoven 
06-44502653  
zuidoostbrabant@fietsers-
bond.nl 

Penningmeester: 
Frank Meertens  
Son en Breugel  
06-12062177 
frankmeertens@kpnmail.nl  

Bestuurslid: 
Dick Verhaart 
Eindhoven 
06-81109258 
dickverhaart@gmail.com 

ONDERAFDELINGEN 

Eindhoven 
Pieter Nuiten 
06-51758275 
eindhoven@ fietsersbond.nl  
eindhoven.fietsersbond.nl  

Geldrop – Mierlo 

Rob van Stratum 
06-24506341 
robvanstratum@gmail.com 

Heeze – Leende 
Arnold Niessen 
040-2240064 
heeze@ fietsersbond.nl 

Helmond  
Wim Raaijmakers 
0492-541622 
helmond@ fietsersbond.nl 

Nuenen 
Marten Sikkens 
06-26832435 
nuenen@ fietsersbond.nl 

Valkenswaard 
Mark Somers  
valkenswaard@fietsersbond.nl 

Waalre 
Michael Janssen  
06-28893781 
mchl.jnssn@gmail.com 

Laarbeek 

Rini Daniëls 
0492 382340 

rinidaniels@onsbrabantnet.nl 

Oirschot 
Vacature 

Reusel-DeMierden 
Vacature 

Someren 
Vacature 

Son en Breugel 
Frank Meertens 
06-12062177 
frankmeertens@kpnmail.nl  

Veldhoven 
Willem de Bruijn 
06-53944769 
Willem.debruijn@xs4all.nl 

INTERNETADRESSEN 

Regio: http://zuidoostbrabant. 
fietsersbond.nl  
Eindhoven: http://eindhoven. 
fietsersbond.nl 
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Kopij en illustraties 

Het volgende nummer van Ventiel ver-
schijnt in maart 2023. Kopij graag vóór 
1februari naar het redactieadres sturen. 
Foto’s en andere leuke, toepasselijke 
illustraties zijn evenzeer welkom!  
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten. 

Bericht voor bezorgers 
De volgende Ventielen worden in het begin 
van de maand maart bij de bezorgers 
afgeleverd. Als u niet in staat bent ze 
binnen korte termijn rond te brengen, 
neem contact op met René van de Laar,  
tel. 06-30313981 
of e-mail renemvandelaar@outlook.com.  

Adverteerders 
Landschap Reisboekwinkel, Eindhoven 

Eugène Piters Wijnen, Eindhoven 

Richard Maas Tweewielers, Eindhoven 

Hut van Mie Pils, Aalst-Waalre 

Eetcafé Zomerhof, Valkenswaard 

Verzorging drukwerk  
Vane Druk, Helmond  

Oplage: 1325 

Ventielekes 
Ventielekes van leden die 
betrekking hebben op alles 
wat met fietsen te maken 
heeft, zijn gratis. 

Voor zakelijke Ventielekes is 
het tarief € 3,- per kolomregel 
(ca. 60 tekens),  
over te maken op rekeningnr. 
NL32 TRIO 0197 9626 88 van 
de Fietsersbond, onder 
vermelding van ’Ventieleke’. 

Stuur uw Ventieleke naar het 
redactieadres.  

 

Advertenties 

Kosten van een advertentie: 

 per per 
blz. nummer jaar    l  
1/1 € 100,- € 280,- 
1/2 € 70,- € 200,- 
1/4   -  € 145,- 
1/8   -  € 90,- 
 

Beeld geïnspireerd op Vincent van Gogh, gemaakt met kunstmatige intelligentie. 

 


