
Herinrichting Oude Provincialeweg te Hapert

3e klankbordgroepoverleg – 20 januari 2021



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



Opzet overleg

• Terugkoppeling in de straat
• Controle ruimtebeslag
• Toelichting kruispunten
• Vergelijkbaar project in Heeswijk-Dinther
• Proces komende weken



Interactie-moment

Plannen teruggekoppeld in de straat door de klankbordgroepleden?



BESTAANDE SITUATIE OUDE PROVINCIALE WEG (t.b.v. uitwerking standaardprofiel)

Dit is de bestaande situatie, een foto gemaakt via Google Earth.

De foto is gemaakt ter hoogte van de bakker en hypotheekadviseur (rechts)  

en de woonzaak en verfwinkel links. In de verte is de bushalte gelegen.

Dit deel is representatief en herkenbaar voor het ‘stedelijke deel’ van de oude  

provinciale weg.

Om verschillende alternatieven in het profiel te kunnen toetsen, beoordelen  

en inzichtelijk maken hebben we een vereenvoudigd model gemaakt van  

bovenstaand straatdeel.

Huizen zijn blokjes geworden,

materialen zijn vereenvoudigd. Maar de maatvoering is hetzelfde.

Met dit model kunnen we vrij eenvoudig verschillende oplossingsrichtingen  

uitproberen, toetsen én inzichtelijk maken.



BESTAANDE SITUATIE (totale profiel-breedte: standaardprofiel 16,4 -16,8 m)

- Totale rijbaanbreedte: 6 m  

(excl. molgoten)

- Aan twee zijden parkeren

- Te smalle parkeerplaatsen (1,9 m)

- Smalle fiets-suggestiestroken  

(90 cm)

- Hagen nemen ruimte in in het  

smalle profiel

- Bomen staan in de parkeerstroken

- Twee ruime loopstroken van  

1,6 tot 2,1 m.

1,2 m1,6 - 2,1 m

haagloop-
strook

parkeerstrook:  
te smal !

fiets-
strook:  

te smal !

rijbaan

1,9 m 0,4 0,9 m 4,2 m 0,9 m 0,4 1,9 m



TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN + TWEE PARKEERSTROKEN

- Vrijliggende fietspaden (2 m = smal)

- Parkeervakken aan weerszijden, met

uitstapstrook

- Bomen en hagen in parkeerstroken  

(handhaven HELFT bomen mogelijk)

- Noodzakelijke rijbaanbreedte 6 m  

(bussen!)

- Loopstrookjes 30 - 70 cm!!!

CONCLUSIE:

De loopstrookjes die overblijven zijn  

niet geschikt voor gebruik.

0,3 - 0,7 m

loop-
strook
(te smal)

parkeerstrook:fiets-
strook
(krap)

rijbaan parkeren / uitstap-
pen / fietsen / lopen

2,2 m2,0 m 0,4 6,0 m 2,2 – 0,4 – 2,0 - 0,3 m



- Vrijliggende fietspaden (2 m = smal)

- Parkeervakken met uitstapstrook  

aan één zijde

- Bomen en hagen in uitstapstroken  

(handhaven bomen NIET mogelijk)

- Minimaal noodzakelijke rijbaan  

breedte 6 m (bussen!)

- Smalle loopstroken (0,9 – 1 m)

- Smalle groenstroken

CONCLUSIE:

De helft van de parkeervakken vervalt. 

De loopstroken zijn te smal! Ook 

moeten de bomen  worden vervangen.

TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN + ÉÉN PARKEERSTROOK

1m

loop-
strook

parkeerstrookfiets-
pad

rijbaan

2,2 m2,0 m

0,9
m

2,0

1,3
1,3

6,0 m



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

- Tweerichtingen fietspad (3,5 m = krap)

- Parkeervakken met uitstapstrook  

aan één zijde

- Bomen aan één zijde vd weg:  

andere zijde alleen haag mogelijk.

- Deel bomen kappen

- Minimaal noodzakelijke rijbaan-

breedte 6 m (bussen!)

- Twee goede loopstroken (1,5 - 2,0 m)

CONCLUSIES:

Oplossing is mogelijk, als de helft van  

de parkeervakken en de helft van de  

bomen verdwijnt.

1,5- 2,0 m

haagloop-
strook

loop-
strook

parkeerstrook2 richtingen  
fietspad

rijbaan

3,5 m 1,0 6,0 m 2,2 m 1,5-2,0 m



TWEE BREDE FIETSSUGGESTIESTROKEN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN

- Totale rijbaanbreedte: 6,5 m !!  

(Dit is 0,5 m breder dan nu !)

- Aan twee zijden parkeren

- Ruime parkeerplaatsen (2,5 m)

- Brede fiets-suggestiestroken

(2 m)

- Haagblokken en bomen in parkeer-

stroken (bomen gehandhaafd)

- Twee ruime loopstroken van  

1,9 tot 2,8 m.

CONCLUSIE:

Oplossing voldoet aan de normen.

Parkeren en bomen kunnen blijven

gehandhaafd.

1,9 - 2,8 m
1,9 -

2,8
m

loop-
strook

parkeer  
strook

parkeerstrook fiets-
strook

fiets-
strook

rijbaan

2,5 m 2,0 m 2,6 m 2,0m 2,5m



Interactie-moment



• Afhankelijk van keuze 30 km/h
• Veel variabelen bij ontwerpen kruisingen
• Rotondes passen minder in een 30km/h weg
• Overzicht vergroten
• Mogelijk out-of-the-box denken (zoals in vergelijkbaar project)

Toelichting kruispunten



• Provincialeweg -> Dorpsstraat
• Gehele herinrichting
• Situatie verglijkbaar met Hapert
• Verkeersdruk in Hapert wat hoger
• https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/parkeren-verkeer-en-

vervoer/traverse-heeswijk-dinther/

Vergelijkbaar project Heeswijk-Dinther

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/parkeren-verkeer-en-vervoer/traverse-heeswijk-dinther/




Proces komende weken

1 2 3 4 5 6 7 8

Ontwerpfase

1 Opstellen afbeeldingen ruimtebeslag 1

2 Derde klankbordgroepoverleg 2

3 Opstellen concept SO 3

4 Vierde klankbordgroepoverleg 4

5 Opstellen definitief SO 5



Rondvraag



Afsluiting


