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 17 November 2012 
 
Geachte gemeente, 
  
Dit advies is naar aanleiding van het verzoek van de gemeente om  de fietsoversteek  Eendendaal-
Zwanendaal eens nader te bezien.  
 
Onderstaande foto toont de situatie vanuit het gezichtspunt van een automobilist op de Zwanendaal  
 

 
 
 
..en de foto op de volgende bladzij toont de kruising vanuit het gezichtspunt van een fietser op de 
Eendendaal. 
 

-  
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Enige kenmerken: 
 

- Het fietspad is verhoogd uitgevoerd waardoor de fietsers nagenoeg ongehinderd kunnen 
doorfietsen. 

- De rode kleur van het fietspad loopt door over het kruisingsvlak. 
- De fietsoversteek is gemarkeerd met een blokmarkering. 

 
Bovenstaande kenmerken zijn allen kenmerken van een fietspad dat voorrang heeft op kruisende 
bestuurders, dit is echter niet het geval hier. De kruising is gelijkwaardig. 
Bovenstaande situatie kan leiden tot verwarring bij zowel de fietsers als de automobilisten en kan 
dus vervolgens leiden tot vervelende conflicten. Aanpassing van de situatie is dus gewenst. 
 
Mogelijke oplossingen: 
 
-Borden B3(voorrangskruispunt), B6(verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en 
Haaietanden plaatsen, zodat de situatie voldoet aan de verwachting van de weggebruiker. 
 
-Kruispunt op de schop en uitvoeren als duidelijk gelijkwaardig kruispunt. Of…. 
 
-Kruispunt op de schop en aanpassen  aan de overige kruispunten met een fietspad in de wijk 
zuidplas.Dit houdt in dat het fietspad op het Zwanendaal aansluit middels uitritconstructies en al het 
kruisende verkeer voor moet laten gaan. 
 
Alvorens een voorkeur uit te spreken voor een mogelijke oplossing werpen we een blik op de 
oversteek in het geheel van de wijk Zuidplas. 
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Als we bovenstaande plattegrond bekijken zien we dat het kruispunt Eendendaal-Zwanendaal deel 
uitmaakt van een netwerk van fietsroutes in de wijk zuidplas. Bij de aanleg van de wijk Zuidplas is er 
veelal voor gekozen om daar waar de fietspaden andere wegen kruisen te kiezen voor 
uitritconstructies waarbij de fietsers het overige verkeer voor moeten laten gaan. 
Tegenwoordig worden in verblijfsgebieden kruisingen veelal gelijkwaardig uitgevoerd of wordt de 
auto zelfs als “gast” gezien en krijgen de fietspaden (zeker als het hoofdfietsroutes betreft) een 
voorrangsstatus. 
 
Wij denken dan ook dat het verstandig is alvorens de kruising aan te passen na te denken over een 
algemene aanpak van fietsroutes in de wijk Zuidplas of zelfs in de gehele gemeente Zuidplas. 
Zodra hier in de komende LIOR een standpunt over ingenomen is kan de kruising conform deze 
leidraad ingericht worden. 
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Ons advies: 
 
 
De Eendendaal kun je zeker als een hoofdfietsroute betitelen. Het is de verbinding tussen het 
noordelijk deel van de wijk Zuidplas en winkelcentrum de Reigerhof. 
In dit kader ligt het dan ook voor de hand om te kiezen voor het plaatsen van voorrangsborden en 
haaientanden. Naast het feit dat dit verreweg de goedkoopste oplossing is om de huidige 
onduidelijkheid weg te nemen, biedt deze oplossing nog enkele voordelen: 
 
 

- Het verhoogde kruisingsvlak heeft een goede remmende werking op gemotoriseerd verkeer. 
- Het op gelijke hoogte blijven van het fietspad geeft veel comfort voor fietsers en 

gehandicaptenvoertuigen. 
- De vlotte afwikkeling van het fietsverkeer zal het gebruik van de fiets zeker stimuleren. 

 
 
Als deze oplossing echter alleen op de kruising Eendendaal-Zwanendaal toegepast wordt dan komt 
dit niet ten goede aan de uniformiteit binnen de wijk.  
Het is dan ook verstandig om deze situatie niet op zichzelf staand te bekijken maar in het geheel van 
de wijk. 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
Het bestuur van VVN afdeling Zuidplas. 


