
Herinrichting Oude Provincialeweg te Hapert

2e klankbordgroepoverleg – 10 december 2020



Huishoudelijke mededelingen

• Graag microfoon zoveel mogelijk uit (i.v.m. achtergrondgeluiden)
• Presentatie is opgedeeld in blokken, met daartussen interactie-momenten
• Tijdens interactie-momenten zoveel mogelijk de functie ‘hand opsteken’ gebruiken

• Opname overleg t.b.v. vastlegging?



Toelichting taken en rollen

• Taken- en rolverdeling:
• Klankbordgroep
• Kernteam N284
• Gemeentebestuur

• Samenhang projecten



Interactie-moment



Participatie

• Ruim 70 reacties ontvangen via de projectwebsite
• Reacties zijn gegeven vanuit het gehele plangebied (goede spreiding)
• Reacties op eerste klankbordavond

• Rode draad:
o Overlast: geluid en trillingen, slecht wegdek, slechte fundering, te hard rijden
o Verkeersveiligheid: fiets, voetganger (oversteken), laden & lossen
o Belangrijk: voldoende parkeerplaatsen, dorpse uitstraling, goede 

doorstroming/bereikbaarheid



Aandachtspunten

• SNELHEID
• Veiligheid
• geluid en trillingen

• Plek en ruimte van de FIETSER op de rijbaan
• Te smal
• Visueel te weinig ruimte
• Concurrentie met geparkeerde auto’s

• Oversteekbaarheid
• Parkeerplaatsen

• Te smal
• Niet verminderen

• Laden en lossen

• Cultuur-historische karakter van de weg
• Toegangsfunctie voor het dorp
• Groen en bomen (belangrijk)

Veiligheid &
Comfort (Geluid en trillingen)

Overige aandachtspunten 
(bereikbaarheid / esthetisch / 
klimaat)



Randweg

• Stroomfunctie (doorgaand verkeer)
• Veel bewegingen, weinig afslaand verkeer, 

weinig verschillende weggebruikers
• Hogere snelheid
• Vlotte doorstroom
• Verkeerslichten



Eerste deel Oude Provinciale weg

• Veel bewegingen, veel zoekverkeer, veel 
parkeerbewegingen, afslaand verkeer, veel verschillende 
weggebruikers, relatief weinig groen, beperkte ruimte

• Huidige rijbaan ca 6,50-7,00 m.  Nadruk op automobilist. 
Fietsers ‘in de kantlijn’.

• Huidige snelheid 50 km/h
• Snelheidsverschillen
• Voorrangsweg



Tweede deel Oude Provinciale Weg

• Parallelle structuur
• Minder (parkeer) bewegingen, minder afslaand 

verkeer, veel groen, voldoende ruimte
• Huidige rijbaan ca 6,50 m.
• Huidige snelheid 50 km/h
• Voorrangsweg



Derde deel van de Oude Provinciale Weg

• Weinig zoekverkeer, geen parkeerbewegingen, weinig 
afslaand verkeer, veel groen, veel ruimte

• Huidige rijbaan ca 6,50 m.
• Huidige snelheid 50 km/h
• Onoverzichtelijke kruising bij Burg. V. Woensseldreef
• Minder geluidsoverlast (minder direct aanwonenden)



De Wijer

• Beperkt profiel, parkeren op eigen erf , woonbestemming
• Huidige rijbaan ca 6,30 m. (1,50 – 3,30 – 1,50m)
• Ingericht als 50 km/h, maar niet volgens ‘Duurzaam Veilig’
• Voorrangsweg
• Asfalt



Oplossingsrichting

• Lagere Snelheid 
= vergroten veiligheid
= verminderen geluid en trillingen
= vergroten oversteekbaarheid
(Profiel even breed, maar anders ingericht)

• Plek en ruimte van de Fietser op de rijbaan
• Verbreden fietsstroken
• Versmallen rijstrook

• Parkeerplaatsen
• Verbreden parkeerplaatsen 
• verhoogd

• Laden en lossen, op eigen terrein?

AFWAARDEREN
(= SNELHEID OMLAAG)

GELIJKWAARDIGHEID 
(DUURZAAM VEILIG)

Komt overeen met de landelijke trend: 
binnen de bebouwde kom naar 30 km/h



Aandachtspunten

• Dorpse karakter behouden (als het kán, uitstraling van gebakken klinkers, niet asfalt)
• GOEDE doorstroming en bereikbaarheid  (is niet hetzelfde als doorstroming met 

hoge snelheid)

• Cultuur-historische karakter van de weg
• Toegangsfunctie van het dorp
• Groen en bomen (belangrijk)



Profielen (eerste deel)

• Totale rijbaanbreedte blijft 6,5-7,0 m : (maar nu 1,90 – 3,00 – 1,90)
• Geef de fietser de ruimte: 1,90 m
• Maak bredere parkeervakken:  2,50 m breed 
• Afwaarderen naar 30 km/h (duurzaam veilig)
• Gelijkwaardige kruisingsvlakken: duurzaam veilig
• Laden en Lossen

Veel bewegingen, veel zoekverkeer, 
veel parkeerbewegingen, afslaand 
verkeer, veel verschillende 
weggebruikers, met verschillende 
snelheden, relatief weinig groen, 
beperkte ruimte   



Profielen (tweede deel)

• Parallelle structuur met parkeren
• Rijbaanbreedte blijft ca. 6.50 m  (1,75 – 3,00 – 1,75)
• Geef de fietser de ruimte in het wegprofiel (van 1,10 naar 1,75 m)
• Afwaarderen naar 30 km/h
• Gelijkwaardige kruisingsvlakken



Profielen (derde deel)

• Weinig zoekverkeer, geen parkeerbewegingen, weinig afslaand verkeer, veel groen, veel ruimte
• Huidige rijbaan ca 6,50 m.  → rijbaanbreedte blijft, maar fietser krijgt meer ruimte
• 175 – 300 – 175 
• Huidige snelheid 50 km/h  → afwaarderen naar 30 km/h
• Kruising bij Burg. V. Woensseldreef: rotonde 



Profielen (eerste deel)

• Ruime fietsstroken: 1,90 m
• Maak bredere parkeervakken:  2,50 m breed
• Rijbaanbreedte blijft 6,50 a 7,00 m 
• Snelheid max. 30 km/h 
• Gelijkwaardige kruisingsvlakken
• Materialisatie: als het technisch KÁN, dan dorpse 

uitstraling, elementenverharding.
• Bomen evt aanvullen

Uitgangspunt: snelheid verlagen naar 30 km/h
Duurzaam veilig
Geef fietser de ruimte



Profielen (tweede deel)

• Ruimere fietsstroken : 1,75 m
• Rijbaanbreedte blijft 6,50 m 
• 1,75 – 3,00 – 1,75 m
• Snelheid max. 30 km/h 
• Gelijkwaardige kruisingsvlakken
• Materialisatie: als het technisch KÁN, dan dorpse 

uitstraling, elementenverharding
• (cultuurhistorie / esthetisch / dorpse karakter)

Uitgangspunt: snelheid verlagen naar 30 km/h
Duurzaam veilig
Geef fietser de ruimte



Profielen (derde deel)

• Rijbaanbreedte ca. 6.50 m
• Fietser krijgt meer ruimte (1,75 m)
• Snelheid terug naar 30 km/h
• Kruising bij Burg. V. Woensseldreef: onderzoek rotonde 

(enkele bomen kappen)

Uitgangspunt: snelheid verlagen naar 30 km/h
Duurzaam veilig
Geef fietser de ruimte



Voorbeeld Doornboomstraat Middelbeers



Voorbeeld Roermond en Veldhoven



Samenvattend

• Snelheid afwaarderen naar 30 km/h
• Bijbehorende inrichting: 

• gelijkwaardige kruisingsvlakken, 
• bredere fietsstroken op de weg

• Bredere aanliggende parkeerplaatsen (verhoogd t.o.v. rijbaan)
• Bij voorkeur (als het KAN) dorpse karakter van de weg behouden: 

elementenverhardingen en bomen.



Interactie-moment



Proces klankbordgroep

• Openbaar maken klankbordgroep?
• Na feestdagen start ontwerptraject
• Volgende sessie klankbordgroep wordt nog ingepland afhankelijk van voortgang



Rondvraag



Afsluiting


