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Basisgegevens 

fietsongevallen Snelheid
2010-2019

• Belangrijke fietsader richting centrum

• Fietsers gaan over de ventweg. Veel afwisselende,  
   onoverzichtelijke voorrangssituaties vanuit de      
   woonstraten. Onveilig bij hogere autosnelheid     
   hierdoor oncomfortabel fietsen

• Dit traject is niet ingericht volgens de kwaliteitseisen  
   van een hoofdfietsroute. Fietsers ervaren verschillende  
   vormen van voorrang op dit traject. Automobilisten  
   hebben minder focus op de parallelweg omdat zij  
   zich richten op de hoofdrijbaan van de Heggerank

samenhang directheid verkeersveiligheid comfort aantrekkelijkheid

maximum 
snelheid

V 85

-  km/h
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• Fietsroute zeer oncomfortabel • Geen uniforme verkeersregels  
   zorgen voor verwarring in de  
   verkeerssituaties



Oplossingsrichtingen

Locatie 

Korte termijn:
- Aanpassen uitritconstructies op zijwegen volgens CROW 
richtlijnen voor eenduidigheid en voorrang fietsverkeer. 
- Pijlmarkering twee richtingen op fietspad aanbrengen 
ter hoogte van alle zijwegen/uitritten 

Lange termijn:
-Twee richtingen fietspad Heggerank richting Potbeker 
doortrekken
- Zuiderlijke deel Hegerrank uitvoeren als fietsstraat in 
rood asfalt

Toelichting maatregelen: 
Constatering tijdens het bureau onderzoek en de schouw is dat de huidige vormgeving van 
de uitritconstructies niet volgens de richtlijnen is. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de 
voorrang voor fietsverkeer. Het korte termijn advies is daarom om de uitritconstructies aan te 
passen door de verharding van fietspad en voetpad over de aansluitingen door te trekken. 
Gelijktijdig met die aanpassing kan pijlmakering worden aangebracht. De pijlmarkering wijst 
kruisende weggebruikers op het feit dat fietsverkeer in twee richtingen over het fietspad rijdt. 

Ter hoogte van de aansluiting van de Walstro gaat de vrijliggende fietsvoorziening van de 
Heggerank terug naar de rijbaan. Het lange termijn advies is om de vrijliggende 
fietsvoorziening in zijn geheel door te trekken naar de Potbeker. Daar sluit de vrijliggende 
fietsvoorziening dan aan op voorgestelde  fietsstraat op de Potbeker richting de snelfietsroute 
en Galberg. Voor het zuidelijke gedeelte van de Heggerank is het advies om de 
parallelstructuur om te bouwen tot een fietsstraat in rood asfalt (type verharding afhankelijk 
van de aanwezigheid van eventuele kabels en leidingen)


