
De rode plekken in groene route. 

 

Waarom “groene” route?  Is dat omdat een aantal coalitie partijen groen als logokleur 

hebben of is het gewoon marketing om een autoweg “milieuvriendelijk” te laten klinken.  Het 

doel van de groene route is echter om de Waalbrug te ontlasten om zo de totale verkeers-

doorstroming van auto’s naar, door en langs Nijmegen te bevorderen. Door de wijze van 

voorgestelde uitvoering,  grote asfaltvlaktes bij kruisingen, zal daar niet veel van terecht 

komen. In plaats van ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers, wordt gekozen voor 

stoplichten, al dan niet met drukknoppen.  Dat is gewoon de “beste” manier om de 

doorstroming van het verkeer te belemmeren en de verkeersonveiligheid te vergroten.  

Steeds hoort men financiële argumenten in de vorm “ wie zal dat betalen” om zo te 

zeggen dat het niet kan, maar volgens ons omdat men het niet wil. Ongelijkvloerse kruisingen 

kosten maar een paar procent van de kosten van de “Oversteek”. Het lijkt niet, het is gewoon 

zo: “men” wil het gewoon niet. Bij de gemeente zit men vast in het platte denken van het 2-D 

vlak,  maar vereist is het diepere en hogere  3-D denken.  

 

Op http://gelderland.oververkeer.nl/       

is de groene route trouwens goed 

 te volgen aan de hand van locaties  

met veel ongevallen met letselschade.  

 

Er is echter een samenstel van knooppunten, 

nabij het nieuwe NS station Goffert,  

wat er nu al in het bijzonder uitspringt.  

Alle voetgangers en fietsers die straks naar dit station  

gaan, en dat gaat vaak toch al in grote haast en  

in grote groepen tegelijk, dienen de  Graafseweg  

of de Neerbosscheweg (of zelfs beide)  

over te steken.  Ik heb het dan nog niet eens over  

de grote stroom van bezoekers bij een evenement  

in het Goffertpark, inclusief een wedstrijd  

van NEC.  

http://gelderland.oververkeer.nl/


 

Als het station gerealiseerd wordt met nagenoeg ongewijzigde infrastructuur, zal het 

aantal ongevallen met letsel zeker fors toenemen. Om dat alles verkeersveilig te doen, dient 

men de autostromen en de fietsstromen van elkaar te scheiden en dat betekend dus ongelijk-

vloers.  Gezien de verhoogde ligging van het spoor en de beschikbare open ruimte is dat zeker 

goed mogelijk.   

Een paar concrete suggesties 

- Twee richtingen fietspad langs Neerbosscheweg tussen Jonkerbosplein en station.  

Dat beperkt het aantal oversteekbewegingen. 

- Voldoende fietsparkeervoorzieningen.  De afstand van het nieuwe station naar de 

campus is nagenoeg gelijk als die van het Centraal station naar de campus. Bereidt je 

dus voor op een mogelijk fietsparkeerprobleem. 

- De snelfietsroute, die nu letterlijk “dood” loopt op de Muntweg, voorzien van een 

veilige oversteek over de Muntweg.   De huidige fietsoversteek van de Muntweg 

mogelijk verplaatsen naar het verlengde van de Muntmeesterlaan.  

- Slimmer aanbesteden, zoals in Veghel ( zie bijlage ), kan heel veel geld besparen. 

( zie bijlage ) 

- Denk eens creatief. Een ongelijkvloerse kruising is meer dan wat kaal beton en asfalt. 

Een voorbeeld daarvan is de Berekuil in Eindhoven. Daar kruist de rondweg ( zeg 

maar de Eindhovense groene route ) een belangrijke radiaal ( zeg maar een 

Eindhovense  Dukenburgseweg of Graafseweg ).  ( Zie bijlage ) 

 

 

DUS :  De “Groene Route”  voorzien van ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers, 

vanwege de verkeersveiligheid en voor een goede doorstroming van zowel 

fietsers als auto’s, te beginnen bij het nieuwe station Goffert. 
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Uit fietsberaad 

Ter vervanging van een ongure onderdoorgang is in Veghel een fietstunnel 

gerealiseerd met een Design-and-Construct-aanbesteding. De gemeente stelt daarbij de 

functionele eisen vast. De aanbieders hebben vervolgens grote vrijheid om zelf te bepalen hoe 

ze aan deze eisen willen voldoen. De beste aanbieding bleek ook veruit de goedkoopste. Het 

resultaat is een ruime sociaal veilige tunnel en een aanzienlijke toename van het gebruik. 

 

 

 

 

 

De nieuwe tunnel Design and construct elementen 

 

 

 

 

Even optillen en plaatsen – net Lego Zo ziet het er vaak uit in de brochures. Zo lijkt 

het ook wel duur, maar dat hoeft dus niet.  

 



De Berenkuil of Insulindeplein is een verkeersplein in Eindhoven dat twee verdiepingen telt: 

één gelijkvloerse voor het autoverkeer, en daaronder een knooppunt van fietspaden. 

Het plein ligt aan de Ring en verbindt het Centrum van Eindhoven met de snelweg naar 

Helmond. Tevens is het de ontsluitingsweg in noordelijke en zuidelijke richtingen. Verder is 

er een aantal grote fietsers- en voetgangerstunnels voor alle richtingen. Daar ontleent het plein 

zijn naam berenkuil aan. 

Het gebied fungeert daarnaast als een "openluchtmuseum" omdat graffiti-kunstenaars er hun 

gang mogen gaan. De politie treedt niet op tegen de graffitispuiters in de berenkuil. Vaak 

worden er grote werken aangebracht. 
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