
 

 

Samenvatting resultaten enquête fietsbrug Laarveld 
5 mei 2020 
 
In dit memo zijn in beknopte vorm de resultaten en reacties opgenomen 
van de via de website ingevulde enquête alsmede de reacties die 
afzonderlijk via e-mail zijn binnengekomen.  
 
Inrichting achterzijde geluidswal Laarveld 
Aantal reacties: 124 
 
Algemeen beeld: Er zijn veel positieve reacties en er worden enkele 
aanbevelingen gedaan. Ook worden er zorgen geuit. 
 
Zorgpunten:  

 Er is inkijk in enkele achtertuinen. Privacy omwonenden moet 
gewaarborgd worden. 

 Zorg dat het geen hangplek wordt, dat heeft impact op de 
woonkwaliteit en veiligheid rondom de Ringbaan-Noord. 

 De locatie is sociaal onveilig en gebruikers van de trap en fietspad 
kunnen geen kant op als er zich ongewenste personen ophouden. 

 Moet dit gebied wel worden ingericht als ontmoetings-/speelplek 
gelet op de te verwachten verkeersbewegingen? 

 Zorg dat het geen hondentoilet wordt. 
 De locatie wordt met deze inrichting een ravot- en honden 

uitlaatterrein.  
 Mogelijkheid om onderhoud uit te voeren is lastig door plateaus op 

diverse hoogtes.  
 Dit gebied moet geen speelplek of verblijfsgebied worden maar een 

rustige omgeving die niet toegankelijk is. 
 Jammer dat de wadi niet gerealiseerd kan worden. 
 Vanuit de hoger gelegen schanskorven kan worden binnengekeken 

in woningen. 
 De schanskorven komen te dicht naar de straat te staan waardoor 

een benauwend gevoel ontstaat. 
 Waar moet geparkeerd worden? De strook langs de schanskorven 

zou worden ingericht voor parkeren. 
 Waarom komt er aan de zijde van Molenakker een afscherming en 

aan de zijde van Laarveld niet? 
 
Aanbevelingen: 

 Zorg door voldoende verlichting en het openhouden van het 
landschap dat het geen hangplek wordt. 

 Het gebied mag/moet een nog groenere en natuurlijkere invulling 
krijgen (natuurgebied) en een minder harde invulling (minder 



 

 

schanskorven). Zoals het destijds ook gepresenteerd is in het 
beeldkwaliteitsplan.  

 Zorg dat de inrichting goed te onderhouden is en dat het gebied ook 
goed onderhouden wordt. 

 Verplaats de locatie waar de trap aanlandt op het Knoopkruid 
enkele meters, zodat deze niet recht voor een huiskamerraam 
uitkomt. 

 Zorg voor veiligheid in de vorm van een leuning bovenaan de trap 
zodat fietsers niet opeens de trap af fietsen en vallen. 

 Probeer maatregelen te treffen waarmee de privacy van 
omwonenden beter gewaarborgd is. Voor achtertuinen kan een 
flinke bosschage en struiken, waarbij ook soorten worden toegepast 
die ’s winters groen blijven, inkijk voorkomen. Kort de lengte van de 
schanskorven aan de zijde van de trafo in om inkijk in achtertuinen 
te voorkomen. Raster dit gebied af om ongewenst verblijf en inkijk 
te voorkomen.  

 Overweeg om de trap te voorzien van een leuning. 
 Plaats voldoende afvalbakken voor uitwerpselen van honden en 

rommel. 
 Overweeg om zo nu en dan schapen in het gebied te laten grazen. 
 Overweeg om bovenaan de trap draaipoortjes te plaatsen zodat 

fietsers niet via de trap omlaag kunnen om de weg af te snijden.  
 Plaats op enkele plekken een comfortabele houten zitting op de 

schanskorven.  
 Maak een speelveld aan de zijde van de trap waar geen 

schanskorven zijn.  
 Liever meer opgaande begroeiing tussen de schanskorven en 

minder gras. 
 Overweeg om ook bloesembomen te planten. 
 Zorg voor een kind-veilige inrichting mede gelet op de 

achterliggende Ringbaan-Noord. Maak de toegang tot de bovenste 
schanskorf onmogelijk.  

 Leg de weg wat natuurlijker aan zodat het leuk wordt om er 
doorheen te wandelen.  

 Kies alleen voor groen, de schanskorven breken het geheel te veel. 
 Maak een goot aan de zijkant van de trap zodat al lopend met de 

fiets de trap kan worden gebruikt. 
 Maak de opening in de onderste schanskorf dicht en plaats deze 

schanskorf verder van de weg zodat er een bredere groenstrook 
naast de weg ontstaat.  

 T.p.v. de kleine rotonde in het fietspad bij het Knoopkruid wordt 
vanuit de woningen uitgekeken tegen de afscheiding van het 
fietspad. Dit is niet gewenst.  



 

 

 Pas het plan aan zodat er meer privacy en rust voor de 
omwonenden ontstaat.  

 



 

 

Afschermende voorziening zijde Molenakker 

Aantal reacties: 99 
 
Uitslag stemming afschermende voorziening: 
Ontwerp A: Cortenstaal 36%  
Ontwerp B: Doorgetrokken leuning met klimop 56% 
Ontwerp C: Wilgenscherm 8% 
 
Algemeen beeld: overwegend positieve reacties. Er worden enkele 
aanbevelingen gedaan. Ook is er een punt van zorg geuit. 
 
Zorgpunten:  

 Onderhoud van de groene afscheiding en groeimogelijkheden ook in 
droge periodes van het jaar. 

 
Aanbevelingen: 

 Pas een afscherming toe die ook geluid van de Ringbaan-Noord 
tegenhoudt en geluid van gebruikers van het fietspad.  

 Maak aan de zijde van Molenakker dezelfde afscheiding als aan de 
zijde van Laarveld, dus met schanskorven. Dit vergt geen 
onderhoud.  

 Kies een klimplant die weinig onderhoud nodig heeft. 
 Zet de afscherming door tot aan de Oude Hushoverweg.  
 Maak ook een trap in het talud aan de zijde van Molenakker. 
 Maak ook een pad aan de achterzijde van de geluidswal vanaf de 

Hushoverweg tot bij de brug om te voorkomen dat bewoners van de 
Hushoverweg via Laarveld naar de stad moeten.  

 Laat de afscherming een beetje open zodat er een sociaal veilige 
omgeving ontstaat op het fietspad. 

 
Algemene aanbevelingen en opmerkingen van geënquêteerden 

 Maak ook een fietspad vanuit de brug richting Wiekendreef. 
 De aansluiting van het fietspad op de Oude Hushoverweg is een 

aandachtspunt in verband met de verkeersveiligheid. De Oude 
Hushoverweg en de Molenakkerdreef worden steeds drukker, onder 
meer door sluipverkeer.  

 Zorg dat het aanwezige olifantenpaadje tussen de Hushoverweg en 
de Oude Hushoverweg, over de Ringbaan-Noord, onbereikbaar 
wordt. 

 Leg geen geluidswerende voorziening aan tussen de Hushoverweg 
en de turborotonde. 

 Leg een geluidswerende voorziening aan tussen de Hushoverweg en 
de turborotonde. 



 

 

 Verheugd met opheffen oversteek Hushoverweg bij turborotonde. 
 Teleurgesteld en boos over opheffen oversteek Hushoverweg bij 

turborotonde.  
 
 
 
 


