
Herinrichting Oude Provincialeweg te Hapert

4e klankbordgroepoverleg – 30 maart 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

• Relatie centrumvisie Hapert met Oude Provincialeweg
• Schetsen mogelijke inrichtingsvormen
• Communicatie in de straat
• Proces komende periode



Relatie project met omgeving

• Relatie Centrumvisie Hapert
• Relatie vervolg N284
• Relatie nieuwe Verkeersvisie Gemeente Bladel



Interactie-moment



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)

- Te 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 2,5 m.

1,2 m1,6 - 2,5 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 FIETSSUGGESTIESTROKEN 
+ ÉÉN PARKEERSTROOK (deels voorrangskruisingen)

plateau

plateauinrit constructies

bus halteert op
rijbaan

inrit constructie

plateau

plateau
plateau

voorrangs-
kruising

TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN TWEE FIETS SUGGESTIESTROKEN 

WEL OF GEEN VOORRANGSKRUISINGEN?

VERSCHIL IN SNELHEID BIJ VERANDERING PROFIEL?



TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN + ÉÉN PARKEERSTROOK

VOORRANGSKRUISINGEN

VERSCHIL IN MAX. SNELHEID BIJ VERANDERING PROFIEL?



TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN→TWEE FIETSSTROKEN + PARKEREN PARALLELWEG

WEL OF GEEN VOORRANGSKRUISINGEN?

VERSCHIL IN MAX. SNELHEID BIJ VERANDERING PROFIEL?



TWEE FIETS-STROKEN

WEL OF GEEN VOORRANGSKRUISINGEN?

VERSCHIL IN MAX. SNELHEID BIJ VERANDERING PROFIEL?



TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN + ÉÉN PARKEERSTROOK

- Vrijliggende fietspaden (2m)

- Parkeervakken met uitstapstrookje

- Bomen en hagen aan één zijde (Nieuwe 

bomen. Handhaven bomen NIET

mogelijk))

- Noodzakelijke rijbaanbreedte 6 m

- Loopstroken Ca. 1,50 m

- Voorrangsweg

CONCLUSIE:
Alle bomen rooien; Helft parkeervakken
verdwijnt. Hogere snelheden. Veilig voor 
fietser, maar kruisingen niet altijd
duidelijk. Twee vrijliggende fietspaden 
gaan vanaf kruispunt Kerkstraat tot aan 
Nieuwstraat over in fietsstroken en zijn 
niet vrijliggend aldaar.
Verschil in snelheid? Verschil in voorrang? 

1,50 m

loop-
strook

parkeerstrook:fiets-
pad

rijbaan

2,25 m2,0 m 0,5 6,0 m 0,5 - 2,0 - 1,50 m

scheiding / fietsen / 
lopen



TWEE VRIJLIGGENDE FIETSPADEN + ÉÉN PARKEERSTROOK

1,5 m

loop-
strook

parkeerstrook:fiets-
pad

rijbaan

2,25 m2,0 m 0,5 6,0 m 0,5 - 2,0 - 1,5 m

scheiding / fietsen / 
lopen

- Vrijliggende fietspaden (2m)

- Parkeervakken met uitstapstrookje

- Bomen en hagen aan één zijde (Nieuwe 

bomen. Handhaven bomen NIET

mogelijk))

- Noodzakelijke rijbaanbreedte 6 m

- Loopstroken Ca. 1,50 m

- Voorrangsweg

CONCLUSIE:
Alle bomen rooien; Helft parkeervakken
verdwijnt. Hogere snelheden. Veilig voor 
fietser, maar kruisingen niet altijd
duidelijk. Twee vrijliggende fietspaden 
gaan vanaf kruispunt Kerkstraat tot aan 
Nieuwstraat over in fietsstroken en zijn 
niet vrijliggend aldaar.
Verschil in snelheid? Verschil in 
voorrang? 



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK
o.b.v. voorrangskruisingen (inritconstructies)

inrit constructies
inrit constructie

bus halteert op

rijbaan

oversteek: twee 
richtingen fietspad

ingewikkelde 
voorrangssituatie 
fietser



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

o Veel oversteekbewegingen. Bewoners dienen altijd de rijbaan over te steken om het fietspad te kunnen bereiken. 
Doen ze dit niet blijf je fietsers op rijbaan houden.

o Verkeersveiligheid op de oversteeklocaties van zijwegen een belangrijk aandachtspunten. Automobilisten verwachten 
fietsers niet altijd uit de tegengestelde richting (over het algemeen zijn dergelijke oversteken dan ook onveiliger)

o Conflicten bij uitritten woningen. Bewoners dienen altijd het fietspad te kruisen



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD → TWEE FIETSSTROKEN + ÉÉN PARKEERSTROOK

o Veel oversteekbewegingen. 
o Aandachtspunt is hoe bewoners noordzijde op de fietsstraat kunnen komen. 
o Daardoor toch weer deels fietsers op de rijbaan!



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

o Overstekend fietsverkeer!
o Aandachtspunt is hoe bewoners noordzijde op het fietspad kunnen komen. 
o Daardoor toch weer deels fietsers op de rijbaan!



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

- Tweerichtingen fietspad (3,2 m )

- Parkeervakken aan één zijde

- Bomen aan één zijde vd weg

- groot deel nieuwe bomen; 

oude zijn deels te handhaven

- Minimaal noodzakelijke rijbaan-

breedte 6 m (bussen!)

- Voorrangsweg

- Twee goede loopstroken (1,75 - 2,0 m)

CONCLUSIES:

Oplossing is mogelijk, als helft van

parkeervakken en helft van bomen

verdwijnt. Moeilijke kruisingssituaties en

oversteken nodig. Ondanks scheiding

verkeersdeelnemers: gevaar vanwege

hogere snelheden en afslaand auto-

verkeer i.r.t. tweerichtingen-fietspad

1,75- 2,0 m

tussen-
strook

loop-
strook

loop-
strook

parkeerstrook2 richtingen  
fietspad

rijbaan

3,2 m 1,0 6,0 m 2,25 m 1,75-2,0 m



ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

1,75- 2,0 m

tussen-
strook

loop-
strook

loop-
strook

parkeerstrook2 richtingen  
fietspad

rijbaan

3,2 m 1,0 6,0 m 2,25 m 1,75-2,0 m

- Tweerichtingen fietspad (3,2 m )

- Parkeervakken aan één zijde

- Bomen aan één zijde vd weg

- groot deel nieuwe bomen; 

oude zijn deels te handhaven

- Minimaal noodzakelijke rijbaan-

breedte 6 m (bussen!)

- Voorrangsweg

- Twee goede loopstroken (1,75 - 2,0 m)

CONCLUSIES:

Oplossing is mogelijk, als helft van

parkeervakken en helft van bomen

verdwijnt. Moeilijke kruisingssituaties en

oversteken nodig. Ondanks scheiding

verkeersdeelnemers: gevaar vanwege

hogere snelheden en afslaand auto-

verkeer i.r.t. tweerichtingen-fietspad



TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN
o.b.v. gelijkwaardige kruisingen

verbijzondering / plein

Verbijzondering
plein

verbijzondering
plein

verbijzondering
plein

verbijzondering
plein

voorrangskruising



TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN



TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN



TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN

o Kruispunt bij Van Woensseldreef blijft lastig, aangezien dit nu als voorrangskruising is vormgegeven, terwijl andere 
kruispuntoplossingen gelijkwaardig zijn. Bij verdere uitwerking zoeken naar meer eenduidige oplossing! 

o Snelheid op de rijbaan wordt lager wanneer er fietsers op de rijbaan zijn.



- Totale rijbaanbreedte: 6,5 m

- Gelijkwaardige kruisingen

- Aan twee zijden parkeren

- Ruime parkeerplaatsen (2,25 m)

- Brede fiets-suggestiestroken (1,9 m)

- Haagblokken en bomen in parkeer-

stroken (bomen deels gehandhaafd)

- Twee ruime loopstroken; 1,9 a 2,8 m.

CONCLUSIE:

Oplossing voldoet aan de richtlijnen.

Parkeren en bomen blijven gehandhaafd. 

Snelheid omlaag. Ondanks mengen

verkeersdeelnemers: Veilig.

Rustige, eenduidige structuur zonder 

vreemde oversteken en met veel mogelijkheden 

mbt groen / parkeren

1,9 - 2,8 m
1,9

-
2,8

m

loop-
strook

parkeer  
strook

parkeerstrook fiets-
strook

fiets-
strook

rijbaan

2,25 m 1,9 m 2,8 m 1,9 m 2,25m

TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN



1,9 - 2,8 m
1,9

-
2,8

m

loop-
strook

parkeer  
strook

parkeerstrook fiets-
strook

fiets-
strook

rijbaan

2,25 m 1,9 m 2,8 m 1,9 m 2,25m

- Totale rijbaanbreedte: 6,5 m

- Gelijkwaardige kruisingen

- Aan twee zijden parkeren

- Ruime parkeerplaatsen (2,25 m)

- Brede fiets-suggestiestroken (1,9 m)

- Haagblokken en bomen in parkeer-

stroken (bomen deels gehandhaafd)

- Twee ruime loopstroken; 1,9 a 2,8 m.

CONCLUSIE:

Oplossing voldoet aan de richtlijnen.

Parkeren en bomen blijven gehandhaafd. 

Snelheid omlaag. Ondanks mengen

verkeersdeelnemers: Veilig.

Rustige, eenduidige structuur zonder 

vreemde oversteken en met veel mogelijkheden 

mbt groen / parkeren

TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN



Interactie-moment



• Contact zoeken met buurtgenoten
• Vraag vanuit omwonende over adresgegevens

Communicatie in de straat



Proces komende periode

• Proces op iets lager pitje
• Klankbordgroep rond de zomer weer oppakken, wellicht met gunstigere maatregelen
• Op de achtergrond worden er wel stappen gemaakt in de planvorming



Rondvraag



Afsluiting


