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Onderwerp :  Verkeersveiligheid nieuwe basisschool Brakkestein   27 oktober 2013 

 
 Naar aanleiding van ons gesprek op 26 oktober, bij deze onze reactie 

 

 

  
 
Duurzaam Veilig in het kader van dit voorstel. 

 

Het voornemen van de gemeente is om op dit gedeelte van de Heyendaalseweg de maximumsnelheid te verlagen 

naar 30 km-uur. Gelet op het schoolverkeer na verwezenlijking van het plan is dit zeer nodig. De inrichting van 

de Heyendaalseweg dient hier dan wel hierop aangepast te worden.  

 

Een duurzaam veilige oplossing voor de school dient aan de volgende principes te voldoen 

 

- Homogeniteit van massa en/of snelheid en richting : In dit geval dus NIET het door elkaar laten lopen van 

fietsers en auto’s, helemaal als het kinderen betreft. 

 

- Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en de voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag 

van weggebruikers. In dit geval bij een school dient rekening gehouden met het onvoorspelbare gedrag van 

fietsende kinderen. 

 

Kijkend naar het voorstel in de aanvraag omgevingsvergunning zien we dat auto’s en fietsers gezamenlijk in 

smalle straten met twee richtingen naar de achterzijde van de school gaan. Na de inrit tot het “droprondje”  

komt er enige vorm van scheiding van fietsers en auto’s. Dit alles is zeker niet conform Duurzaam Veilig. 

 

Het is van belang dat er voldoende ruimte is voor de verschillende verkeersstromen/verkeersmiddelen. Is 

die er in het ontwerp van de omgevingsvergunning? Of zullen er in de praktijk bij gebrek hieraan toch 

gewoontes ontstaan die de (on)overzichtelijkheid verslechteren? Hoe gaan klanten van de Kion hun kinderen 
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afzetten? Zijn er genoeg fietsparkeerplaatsen? Maakt de ‘zoen en zoef’rotonde de doorgang voor fietsers en 

wandelaars niet te smal? 

 

Wij vragen ons bij het ‘zoen en zoef’-plein ook af of een speelvoorziening in het midden niet alsnog 

gebruikt gaat worden tijdens breng- en haaluren. 

 

Een andere oplossing om te komen tot een duurzaam veilige inrichting moet gevonden worden in het eerder 

scheiden van het fiets- en autoverkeer tijdens het halen en brengen van de kinderen. Een oplossing dient te 

bestaan uit één van de volgende mogelijke onderdelen: 

 

- Dropzone aan de Heyendaelse weg. Door het gezamenlijk gebruiken van de ruimte voor Roomsch Leven 

en de school is er meer ruimte voor de auto’s aan de voorzijde van de school en is de Lentiusstraat veel 

minder druk met auto’s die de straat in moeten en er later weer uit moeten als ze de kinderen “gedropt” 

hebben. 

 

- Maak een eenrichtings dropronde ( officieus zoals nu met de Tarcisiusschool of officieel in de vorm van 

eenrichtingsverkeer borden ). De dropronde bestaat dan uit de Lentiusstraat – Heyendaelseweg – 

Driehuizerweg – Pater Eijmardweg.  

 

Algemene veiligheid 

 

 Bij veiligheid moet je allereerst denken aan het aantal ongelukken dat kan gebeuren en de ernst van die 

ongelukken. Daar is niet zo veel van bekend, want de registratie van kleine ongelukken is beperkt. De 

snelheidverschillen zijn namelijk wel beperkt bij een school, dus de registratie van ongelukken is zeker niet 

volledig.  Kinderen zijn geen remvee
*)

 om zo de snelheid te drukken. 

 Het gevoel van onveiligheid is echter zeer belangrijk, want dat leidt er toe dat ouders veel minder 

geneigd zijn om hun kinderen met de fiets naar school te brengen. Het kind leert dan pas op veel latere leeftijd 

zelfstandigheid in het verkeer. Het is zelfs mogelijk dat die ervaring pas opgedaan wordt als er over grotere 

afstanden naar de middelbare school gefietst moet worden. 

 

 

Kees Spoorenberg 

Voorzitter Fietsersbond afd. Nijmegen e.o. 

 

Mark Peters 

Secretaris Fietsersbond afd. Nijmegen e.o. 

 

*) De term remvee wordt vaker gebezigd in de wereld van verkeersdeskundigen. Fietsers worden op de Muntweg in Nijmegen ook 

wel eens gezien als remvee om de snelheid van auto’s en bussen te beperken. 


