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TERUGBLIK

• Motie gemeenteraad 2 november 2016: onderzoek naar veilige (fiets)verbinding tussen 

Laar/Laarveld en Molenakker incl. de mogelijkheid van een fietsbrug

• 2017 en 2018: onderzoek- en communicatietraject:

• Onderzoek Kragten

• Informatiebijeenkomsten

• Klankbordgroep

• Petitie

• Brieven 

• Insprekers tijdens commissievergadering



TERUGBLIK

• Raadsbesluit 26 september 2018: 

• Hushoven – verbetering oversteek Ringbaan-Noord

• Wiekendreef – realisatie gelijkvloerse fietsoversteek Ringbaan-Noord

• Fietsbrug – realisatie ongelijkvloerse fietsoversteek Ringbaan-Noord

• Motie gemeenteraad 26 september 2018:

• Gesprek omwonenden oversteek Hushoven

• Realiseren langzaamverkeer oversteek Wiekendreef

• Voorstel uitwerken voor fietsbrug met zo laag mogelijk hellingspercentage en met aansluiting op 

voorzieningen Molenakker 

• Besluit college d.d. 25 juni 2019

• Niet ingestemd met verbetervoorstel oversteek Hushoven en gekozen om besluitvorming aan te 

houden tot besluitvorming over de fietsbrug plaatsvindt



AANDACHTSPUNTEN ONTWERP FIETSBRUG

• Zo laag mogelijk hellingspercentage van de fietspaden, gebruiksvriendelijk

• Voorkomen inkijk in tuinen zijde Molenakker

• Projecteren op de meest efficiënte plaats



OVERIGE UITGANGSPUNTEN ONTWERP FIETSBRUG

• Doorrijhoogte

• Zo gering mogelijk dikte van het brugdek

• Duurzaam

• Passend in omgeving

• Gewichtsklasse

• Dwarsprofiel: fietsstrook en aparte strook voor voetgangers > geen gedeelde ruimte

• Budget

• Etc.



PRIJSVRAAG FIETSBRUG

• 3 ontwerpbureaus aangeschreven voor de brug > gekozen voor ontwerp ipv Delft

• Ontwerpbureau voor fietspaden en omgeving brug > Plangroep Heggen



WAT LIGT NU VOOR?

• Ontwerp fietsbrug

• Ontwerp fietspaden

• Ontwerp achterkant geluidswal zijde Laarveld



COMMUNICATIE OMGEVING

Infoavond 19 maart 2020 (afgeblazen):

• Informeren omwonenden

• Reacties ophalen

• Interactie tussen bewoners

Knelpunt:

• Ontwerpproces stagneert 

• Realisatiefase schuift door > niet wenselijk mede irt woonrijp maken Laarveld

• Brief Bouwend Nederland



COMMUNICATIE

Enquête 

• > 500 brieven verstuurd

• 125 reacties over inrichting achterzijde geluidswal

• 99 reacties over afschermende voorziening Molenakker

Conclusie: 

• Reacties overwegend positief

• Er worden diverse verbetersuggesties gedaan

• Voldoende input om het ontwerpproces te vervolgen

• Bewoners worden geïnformeerd over uitkomsten enquête

• Bewoners worden geïnformeerd over definitieve ontwerp



OVERZICHTSKAART 3 OVERSTEKEN



FIETSBRUG



















CORTENSTAAL, KIJKRICHTING MOLENAKKER 



WILGENSCHERM, KIJKRICHTING MOLENAKKER



VERHOOGDE LEUNING, KIJKRICHTING MOLENAKKER



CORTENSTAAL, ZICHT VANUIT MOLENAKKER



WILGENSCHERM, ZICHT VANAF MOLENAKKER



VERHOOGDE LEUNING, ZICHT VANAF MOLENAKKER



DWARSPROFIEL



REACTIES ENQUÊTE

• Aantal reacties: 99

• Voorkeur van 56%: doorgetrokken leuning met klimop

• Overwegend positief

• Aanbevelingen:

• Maak een afscherming die ook geluid tegenhoudt

• Kies een klimplant die weinig onderhoud nodig heeft

• Zet de afscherming door tot aan de oude Hushoverweg

• Maak ook trap in het talud van de geluidswal aan de Molenakkerzijde

• Laat de afscherming en beetje open zodat er een sociaal veilige omgeving ontstaat

• Hoe verder: 

• Ontwerp verder uitwerken met verhoogde leuning



INRICHTING GELUIDWAL LAARVELD



HUIDIGE SITUATIE



VOORSTEL TOEKOMSTIGE INRICHTING



REACTIES ENQUÊTE

• Aantal reacties: 125

• Overwegend positief

• Aanbevelingen:

• Zorg dat inkijk in achtertuinen wordt voorkomen door aanplant bosschages

• Maak het gebied minder stenig en meer groen

• Maak een leuning en een fietsgoot langs de trap

• Plant ook bloesembomen

• Zorg dat het geen hondentoilet wordt, plaats voldoende vuilnisbakken

• Zorg dat het geen hangplek wordt, plaats voldoende verlichting

• Het moet geen speelplek worden

• Hoe verder: 

• Ontwerp verder uitwerken op basis van aanbevelingen en opnieuw voorleggen



KOSTEN

Benodigde investering volgens raadsvoorstel 2018:

• Oversteek Hushoven € 140.000

• Fietsbrug € 1.500.000

• Wiekendreef € 385.000

• Onderzoekskrediet € 12.000

• Totaal: € 2.037.000

Benodigde investering obv uitgewerkte plannen:

• Opheffen oversteek Hushoven € 55.000

• Fietsbrug € 1.820.000

• Wiekendreef € 230.000

• Onderzoekskrediet € 12.000

• Totaal: € 2.117.000



BUDGET

• Benodigde budget € 2.117.000

• Bijdrage plan Laarveld € 325.000

• Prioriteit 2019 € 537.000

• Prioriteit 2020 € 1.175.000 (zie raadsvoorstel)

• Aanvullend budget € 80.000 (zie raadsvoorstel)

• Inzet restant budget Wiekendreef (€ 155.000) en oversteek Hushoven (€ 85.000) voor 

fietsbrug (zie raadsvoorstel)



PLANNING

• Definitief ontwerp gereed mei 2020

• Aanvraag omgevingsvergunning mei 2020

• Bestek gereed juli 2020

• Aanbesteding aug. 2020 – nov. 2020

• Start bouw december 2020

• Realisatie gereed augustus 2021



Vragen?


