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7.

Inleiding

Noordeli¡k von de Ringboon-Noord wordl de nieuwbouwwiik Loorveld onwikkeld. ln totoql zullen
gefoseerd hier circo 900 woningen worden gereoliseerd. Op dit moment is fose I gereoliseerd, is fose 2
in voorbereiding en worden fqse 3 en 4 loter ontwikkeld. Ondersloonde ofbeelding loot de ligging von
Loorveld in een ruimere contexl zien.

Afbeelding

l:

Ligging Loorveld (schemotisch)
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Het sledenbouwkundig plon von Loonveld fose

I en 2 ziel er ols volgt uil:

Afbeelding 2: Stedenbouwkundig plon Loorveld fose

I en 2

1"---.- I
I

::-

Zools in bovenstqonde ofbeelding is te zien is in dlt stedenbouwkundig plon een fielsbrug over de
Ringboon-Noord opgenomen ols veilige en comforlobele f¡etsverbinding tussen Loorveld en de resl von
Weert oon de ondere ziide von de Ringboon. Tevens is in hel stedenbouwkundig plon de huidige
geli¡kvloerse fielsoversteek bi¡ de rotonde opgeheven.
Vonuit dit verlrekpunt is somen met olle belonghebbenden een proces doorlopen om le komen lol een
breedgedrogen mootregelenpokket voor het oversleken von de Ringboon-Noord voor longzoom verkeer
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ln d¡l documenl wordt beschreven welke stoppen ziin doorlopen om te komen tot een breedgedrogen
mootregelenpokket en welke keuze uiteindeliik kon rekenen op droogvlok von de meeste

belonghebbenden.

2.

Proces en varianten

Bewusl is ervoor gekozen om het proces 'blonco' le storten. Op een eerste plenoire informotieovond {4 ¡uli
2017l, is oqn olle oonwezigen gevroogd in kqort te brengen woor voor eenieder fietsreloties liggen vonuit
Loorveld ,/ Hushoven richting de gebieden oon de ondere ziide von de Ringboon-Noord (Molenokker,
Weert-centrum, slotion, ziekenhuis, scholen, sport etc.). Vqnuit ol deze li¡nen ziin obiectief de
zwoorlepunten bepoold, zodot duideli¡k wordt welke fietsrelolies noor centrum, ziekenhuis, scholen etc. bi¡
voorkeu r moeten worden gefocil iteerd.

Afbeelding 3: Zwoartepunt fietsreloties tussen lqorveld

/

Hushoven en de overziide von de

Ringboon-Noord
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bosis von het stedenbouwkundig plon en bovensloonde li¡nen en zwoortepunten is mel een
klonkbordgroep, ols ofvoordiging vqn diverse belonghebbenden vonuil de plenoire informotiebiieenkomst)
gediscussieerd over diverse vorionlen von een fietsoversleek. Op7 september 2Ol7 is voor de eersle keer
met deze klonkbordgroep gediscussieerd over mogeli¡ke vorionten. ln deze biieenkomst is oongegeven dol
ols er een verkeersveilige oplossing komt rondom de Hushoverweg, de fietsbrug kqn vervollen en er een
veilÌge oversteek gereoliseerd moet worden ter plooise von de Wiekendreef . Doorop heeft Kroglen vier
vorionlen schetsmotig uitgewerkl en hiervon de globole kosten geroomd volgens de Stondoordsyslemoliek
Kosienromingen {SSK).
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Deze vier vorionlen zien er ols volgt uit:

Voriqnt

l:

optimolrseren besloonde oversteek bii de rotonde Ringboon Noord

-

Eindhovenseweg
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oversleek von de Ringboon-Noord. De globole kosten von deze vorionT bedrogen

U

ter

von de

€ 140.000,

Voordelen:
relotief goedkope mootregel, zonder ruimteliike consequenties
fietsoversieek wordt beier geoccenlueerd in het wegbeeld
fietsoversteek vonuit Hushoven bli¡ft bestoon, meest directe verbinding bìnnen de besloonde

-

structuren wordt gefoci liteerd.

Nqdelen
ondonks optimolisotie bli¡ft sproke von een verkeersonveilige oversteekl Geliikvloers oversteken bii
een turbo-rolonde wordt londeli¡k nÌet geodvÌseerd, omwille von de groie hoeveelheid verkeer die
gekruist moel worden, de voqk grote oversteeklengte en de complexiteit von de rijlook die op
dergeli¡ke kruispunTen von bestuurders von gemotoriseerd verkeer en longzoom verkeer gevroogd
wordi. Ondonks dol belonghebbenden oongeven dot op deze locolie obiectief weinig
ongevollen plootsvrnden odviseert KrogTen deze mooTregel niet.
zonder oonvullende verbinding is er sproke von omriiofslond vqnuit Loqrveld richting de overziide
von de Ringboon-Noord en omgekeerd.
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Voriqnt

2:

fietstunnel
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Blod 5

het verlengde von

de Oude Hushoverweg
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Voordelen:

-

veilige fielsoversteek voor olle doelgroepen
meest directe verbinding tussen Hushoven en Weert v.v. wordt hiermee gefociliteerd
bereikbqorhe¡d woningen Hushoveweg gewoorborgd.

Nodelen:

-

kostbore oplossing, mede veroorzookÌ door oonwezigheid von veel kobels en leidingen
aanzienliike ruimteliike impocÌ, met nome voor oonwonenden von de Hushoverweg
doorsniiding bestoonde groen- en wolersfructuren, met nome oon Weerter ziide (beschermd
stodsgezicht)

sociole veiligheid bli¡ft oondochtspunt

ln dit kqder moet worden opgemerkt dol bi¡ deze tunnelvoriqnt ook is gediscussieerd over nut en noodzook
von een fießlunnel in het verlengde von de Doenenstroot (griize stippelliin). Deze voriont is in de tiid von de
plonvorming vqn de turborolonde RÌngboon-Noord - Eindhovenseweg ol eens beschouwd en wordT nu
door de klonkbordgroep opnieuw ols mogeli¡ke voriont noor voren gebrocht.
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Voriont

3:

fietsbrug in het verlengde von de Oude Hushoverweg
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De globole koslen von

voriont

rogen

€ l,ó
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Voordelen:
veilige fietsoversleek voor qlle doelgroepen
meest directe verbinding lussen Hushoven en Weert wordl hiermee gefocÌliteerd
bereikboorheid woningen Hushoverweg gewoorborgd.

Nodelen
kostbore oplossing
grote ruimteliike impoct, veel ruimte nodig om hoogleverschil te overbruggen
forse doorsnijding bestoonde groen- en wqterstructuren, mel nome qon Weerier ziide (beschermd
stodsgezicht).
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Reoliseren vqn fwee door verkeerslichten fielsoversleken

-

op

het kruispunt Ringboon-Noord

Wiekendreef

--

]lIitL:l:LIJ

Ringæn

l'lden*isùeet

De globole kosten von deze voriont

en

€ 385.000,-

Voordelen:
verkeersveilige oversleek omdol fietsers worden opgenomen in de verkeerslichtenregeling
relotief goedkope oplossing, zonder grole ruimieliike consequenties
eenvoudige oonhoking op besToonde fielsstructuren longs de Ringboon-Noord en Molenokker

-

Nodelen:

-

longere cyclusliid binnen de verkeerslichlenregeling ten opzichte von de huidige siluotie, omdot de
overstekende fietsers in de regeling moeten worden opgenomen. Dit kon gevolgen hebben voor
de doorskoming von het gemotoriseerd verkeer op de Ringboon-Noord.

Met de klonkbordgroep is op 20 november 2Ol7 uiñoerig gediscussieerd over deze vier vqrionten. Met
nqme de hoge kosten en,/of grote ruimteliike impoct von een ongeli¡kvloerse oversteek bi¡ de Hushoverweg
voeden de gedochte dot een veilige, ongeli¡kvloerse oversteek in het verlengde von de Hushoverweg niet
hoqlbqqr is. Mede doorom dqt vonuif Hushoven wordt gepleit voor het hondhoven von de huidige
geli¡kvloerse oversteek bi¡ de rotonde, ondonks de konttekeningen die Krogten doorbl¡ plootst omwille von
verkeersveilig heid.

Met nome vonuit Loorveld wordt geopperd om, gelet op het niet hoolboor ziin von een ongeli¡kvloerse
verbinding bii de Hushoverweg, toch de fietsbrug over de Ringboon-Noord volgens het oorspronkeliik
stedenbouwkundig plon weer in ogenschouwte nemen. Dqqrom heeft Krogten in overleg metde gemeente
Weerl vier nieuwe vorionlen op dezelfde wiize schetsmolig uitgewerkt en geroomd, woorbi¡ noost de
fietsbrug ook de fietstunnel Doenenstroot en een oonpossing oon de fietsoversteek bi¡ de Wiekendreef
wordt meegenomen. Deze vorionten ziin vervolgens besproken in een derde bi¡eenkomst met de

klonkbordgroep op 30 ionuori 201 B.
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fietstunnel in het verlengde van

von

vorionl

de Doenenstroat

€7,2 nln

Voordelen:
veilige fieisoversteek voor olle doelgroepen
directe verbinding tussen Hushoven en Weert wordt hiermee gefociliteerd
bereikb,Jüúeid wrrningen Hushoverweg en Dqenenskoot gewoorborgd.

-
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Nodelen
kostbqre oplossing, mede veroorzookt door oonwezigheid von veel kobels en leidingen
oonzienli¡ke ruimteliike impocl
grole impoct voor oqnwonenden von de Dqenenstrool
doorsniiding beslqonde groen- en woterstructuren, met nome qqn Weerler ziide (beschermd
slodsgezicht)
sociole veiligheid bli¡fi oondochtspunt.

Voriont ó:

fietsbrug conform stedenbouwkundig plan met verdiepte ligging Ringboon-Noord

(

2,5m)

De globole koslen vqn deze voriont bedrogen

€ 5,8

mln.

Voordelen:

-

veilige en directe fietsverbinding vonuil Loorveld richting Weert
vonwege verdiepte ligging Ringboon-Noord weinig hoogteverschil te overbruggen (2,5m). Komt
het comfort en de beriidboorheid vqn de brug voor olle doelgroepen ten goede.
vonwege verdiepte ligging Ringboon-Noord is inki¡k in tuinen bii woningen Molenokker geen punt
von discussie. Fielspod bli¡ft vonuit Molenqkker gezien oon de 'buitenkont' von het tqlud.
behoud beschermd stodsgezicht omgeving Oude Hushoverweg.

Nqdelen
kostbore oplossing, met nome vonwege het reoliseren vqn een verdieple ligging von de Ringboon-

Noord.
vonuil Hushoven omriiofsfond noor oversTeek, indien huidige oversteek bi¡ de rotonde komt te
vervollen.

Doc: P:\pri1 OO\WEE\O89\Uitwopdr\ l_We¡k\Meeverk\201 802I S-Advies fietsverbinding Looryeld.docx

kraf ten
)

)

Vorianl

7:

Blod ìO

fietsbrug conform stedenbouwkundig plon zonder verdiepte ligging Ringboon-Noord

De globole kosten von deze voriqnt bedrogen

€ I ,5 mln

Voordelen:

-

veilige en directe fietsverbinding vonuit Loorveld richting Weert
ondonks te overbruggen hoogleverschil von 5m is d¡t lrocé inposboor in het stedenbouwkundig
plon met occeptobele hellingspercentoges (3%).
omdol de Ringboon-Noord niet verdiept hoeft te worden oongelegd ziin oon deze vqriqnt
oonzienli jk minder kosten verbonden.
behoud beschermd stodsgezicht omgeving Oude Hushoverweg.

Nodelen
ten opzichte vqn vcrionl mei verdiepte ligging Ringboon-Noord komt dlt fietspod hoger le liggen.
Fietspod komt vonuit Molenokker gezien weliswoqr oqn de 'buitenkont' vqn het tolud te liggen,
mqqr zonder oonvullende moclregelen in de vorm von beplonling o.i.d. is lnki¡k in de Tuinen niet te

voorkomen.
vonuit Hushoven omriiofslond noqr oversleek, indÌen huidige oversteek bi¡ de rotonde komt te
vervollen.
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Voriont B

reoliseren ven een enkele f¡etsoversteek voor lwee richtingen

op het kruispunt

Ringboon-

Noord - Wiekendreef

ffi

rg-_

De globole kosten vqn deze voriont

rogen

€

3

t.

='

t

10.000,

Voordelen:

'

veilige fieTsoversteek, gebruik mokend von de verkeerslichlenregeling.
iets goedkopere oplossing len opzichte von de voriont met lwee oporte fielsoversteken

Nodelen
vonuit Molenokker extro {ongeregelde) fießoversteek Wiekendreef noodzokeli¡k om bi¡ de
geregelde {ielsoversteek von de Ringboon-Noord uit te komen. Noor verwqchiing zol dit leiden tot
veel ongewenst tegen de richting in fietsen op de Wiekendreef.
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3. Afireging / onderbouwing

BIod 12

maatregelenpakket

De uiteindeliike ofweging om somen met de belonghebbenden tol een breedgedrogen pokket oon
mootregelen is een somenspel von kosten, ruimtelijke inpossing en wensen vonuìt ìedere groep
belonghebbenden. Op bqsis von de discussies en de 2x4 vqrionten die in beide bijeenkomsten met de
klonkbordgroep hebben plootsgevonden wordt onderstoonde ofweging gemookt ten oonzien vqn de te
kÌezen combinoTie von mootregelen.

Wiekendreef
ledereen in de klonkbordgroep is hei erover eens dqt bi¡ de Wiekendreef relqtief eenvoudig een veilige
fießoversteek kon worden gereoliseerd woorbi¡ de fietsoversleek onderdeel uif gooi moken von de
verkeersl¡chtenregelirrg cJie op tJit kruispurrl rru ul operuliorreel is. Vorruil ot'gputrt von verkeersveiligheid
verdienl het in de ogen von Krogten de voorkeur om lwee seporote fielsoversleken te reoliseren, voorql om
ongewenste oversteekbewegingen en tegen de richtlng in fietsen op de Wiekendreef le voorkomen.
Fietsbrug

Wetende dot een veilige, ongeli¡kvloerse oplossing ter ploolse von de Hushoverweg finoncìeel en ruimteliik
grote impoct heeft, wordt een Iunnel of een brug, in tegenslelling tol wot eerst door de klonkbordgroep
werd geopperd, niet hoolboqr geocht. Dol betekenl dot een ongeli¡kvloerse verbinding elders gereoliseerd
moel worden, verslerkt door de oproep vonuit de nieuwe bewoners von Loorveld om le kiezen voor een
veilige oversleek von de Ringboon-Noord.
Doormee koml toch de fietsbrug uit het oorspronkell¡k stedenbouwkundig plon weer in beeld. Mel of zonder
een verdiepte ligging is dezefietsbrug ruimteliik inposboor. Opgemerktwordtdoleen verdieple ligging von
de Ringboon-Noord ruim € 4 mln qqn exko kosten mel zich mee brengl zet Krogten vroogtekens bii de
kosteneffectiviteit von deze mootregel. Weliswoor hoeft er minder hoogleverschil voor he1 longzoom verkeer
te worden overbrugd, moqr ook zonder verdiepte lÌgging is sproke von een veilige, comfortqbele oversteek
voor ieclereen. ln de ogen von Kroglen wegen de extro kosten von een verdieple ligging von de RrngboonNoord niet op tegen de meerwqorde voor de ongeli¡kvloerse fietsverbinding.
Aondochtspunt bii de inpossing von de fietsbrug zonder verdieple ligging von de Ringboon-Noord ¡s hel
ofschermen von het zicht richting Molenokker, vonqf door woor de fietsbrug qon de zuidziide'oonlqndt'.
Door middel von het ophogen von het tolud en/of het oonbrengen vqn groenblilvende beplonting is dit
knelpunt relotief eenvoudig op le lossen.
Dit belekent dot noost een met verkeerslichten geregelde geli¡kvloerse oversieek ter plootse von de
Wiekendreef ook een veilige, comforlobele, ongeli¡kvloerse fielsverbinding von en nqor Loorveld wordt
gefociliteerd. Gelet op de specilieke doelgroep in Lqorveld {jonge gezinnen) een goede onwikkeling,
zeker ook met de verdere uitbreiding von Loorveld (fose 3 en 4) in het ochterhoofd.
Hushoven
Resleerl nog de discussie over de gewensle oversleek ler plooTse von Hushoven. Vonuit oogpunt von
verkeersveiligheid odviseert Kroglen uitdrukkeli¡k om NIET te kiezen voor een geli¡kvloerse oversleek von de
Ringboon-Noord ler plootse von cje lurbc-r-rolorde (huidige locutie) of in het verlengde von de Hushoverweg
(dqàr woor ooit de oversleek wos). Ook met kleine verbeteringen oqn de huidige oversteek ocht Krogten de
situotie voor met nqme kwetsbore groepen verkeersdeelnemers ols ouderen en kinderen niet veilig.

Desondqnks wensen de bewoners vqn Hushoven dot deze oversfeek bli¡ft bestoon. Omriiden noor de
nìeuwe fietsbrug vindt men te ver om en men stelt zich op het slondpunt dot men vonuit Hushoven de keuze
heeft om wel of niel von de geli¡kvloerse oversleek bi¡ de rotonde gebruik le mqken. Vonuil Hushoven wordt
dus duideli¡k gepleit voor het hondhoven en verbeleren von de huidige oversieek bii de rotonde.
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Bestqond fietspad Ringboon Noord hondhoven?
Mel bovenstoonde mootregelen ligt de vroog op tofel wot nog de meerwoqrde

is von het huidige fietspod
oon de zuidziide von de Ringboon-Noord. Dit fietspod heeft geen functie voor fietsers tussen Weert en
Loqrveld/Hushoven. En voor fietsers tussen Weert en Molenokker/loor/Kompershoek ligi lussen de turbo
rotonde en de Wiekendreef een primo olternotief in de vorm von de Molenokkerdreef . Aongezien het
fletspod longs de Ringboon-Noord nu ol nouweli¡ks gebruik wordr en Ìn de toekomst voor dit fietspod geen
extro functie is voorzien, steh Krogten vroogiekens bii de nut en noodzqok von dil fietspod.

4.

Conclusies
Somenvqttend word het volgende mootregelenpokket voorgesteld dot

tevens op droogvlok von de

belonghebbenden kon rekenen:
Aonpossingen oon kruispunl Wiekendreef (€ 385.000,1

-

Fietsbrug Ringboon-Noord zonder verdiepte ligging Ringboon-Noord

(€ ì .500.000,

)

Het hondhoven en verbeteren von de huidige geliikvloerse oversteek bii de turbo-rotonde,
uitsluilend op verzoek von de belonghebbenden uit Hushoven {€ 140.000, ).

Doormee komen de totole kosten von dÌl mootregelenpokket uil op circo €

Bi¡logen
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