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Het huidige kruispunt wordt vervangen door twee T-aansluitingen.  De aansluitingen van de 
Huigenslaan, Marsmanstraat en de nieuwe ontsluiting worden voorzien van een verhoogd 
kruisingsvlak (50 km/u) 
Door het gebied loopt de fietsroute van Hengelo-Vorden naar de middelbare scholen in Doetinchem. 
Door deze route een eigen baan te geven, om het gebied, ontstaat maar één conflict, de oversteek 
van de Bilderdijkstraat. 
De voetgangers naar de school kunnen in twee keer oversteken. Dor bijvoorbeeld klaar-overs te 
voorzien van draaibomen(VVN) wordt een veilige oversteek verkregen 
 
Het hele gedeelte van de Bilderdijkstraat tussen  Huigenslaan en bocht wordt aangelegd met een 
parkachtig karakter. Bomen in de middenberm, speciale verlichting, accentueren oversteken, enz. 
 
Door bij de verlichting gebruik te maken van ledarmaturen op lichtenergie (www.Roadled.eu) die bij 
onvoldoende lichtenergie ondersteuning kunnen krijgen van energie uit planwortels (www.plant-
e.com) wordt een energieneutraal park aangelegd. Deze wijze van verlichten kan in veel parken en 
wijken worden gebruikt.  Ik kan mij voorstellen dat juist hier gebruik gemaakt van deze kleine 
schalige en duurzame verlichting in combinatie van de duurzaam schoolgebouw. 
 
  

                   Twee richtingen fietspad          wegbrengstrook voor kinderen 
                   Voetpad     verhoogde kruispuntvlakken incl fiets 

     Ontsluiting     of voetpad 

Overloop parkeerplaatsen 

zwembad 

http://www.plant-e.com/
http://www.plant-e.com/
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Sfeerplaatje waarin ik duidelijk wil maken hoe het eruit moet gaan zien: 
 
Het gedeelte van de Bilderdijkstraat tussen globaal Huigenslaan en bocht dient een parkachtig 
karakter te krijgen met als uitgangspunt “langzamer gaat sneller’ (CROW uitgave …. ) 
 
Dit veronderstelt beplanting, bomenrijen, asverschuivingen, fietsvoorzieningen in de vorm van 
Vrijliggende fietsvoorzieningen. Lage (parkachtige) verlichting, oversteken in twee keer,  
T-aansluitingen  ipv kruispunten.  
Het beeld dat de weggebruiker bijblijft is er één van langzaam rijden. 
 
Voorbeelden: 

 

 

Ik zou qua dwarsprofiel en lengteprofiel juist doorgaande laanbeplanting willen accenturen. 

 
 
Qua oversteken zullen spreken we over een fietsoversteek en een voetgangersoversteek. Beide als 
verhoging om te accentueren. 

 
 
 

Langs de Bilderdijkstraat dienen Vrijliggende fietspaden te komen. Deze kunnen eventueel worden 
gekoppeld aan de fietsroute voor doorgaand verkeer. Vooral ter hoogte van de strookverschuivingen 
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moeten er Vrijliggende fietspaden zijn. Adners komend e fietsers in het gedrang. Vooral bij 
vrachtwagens. 
 
 
Kruispunten dienen als T-aansluiting te worden vormgegeven 
waarbij er een smal rijprofiel overblijft en voor vrachtverkeer 
rammelstroken. 
Hier zal weinig vrachtverkeer afbuigen in combinatie met een 
zeer lage snelheid dus in die zin zal geluidhinder heer geen rol 
spelen. 
 
Dit is een voorbeeldplaatje uit de CROWhandleiding dat een 
eerste indruk geeft. 
 
Voor de toepassing als T aansluiting zal het lichtelijk moeten 
worden aangepast. 

 
 
Doorgaande fietsroute om het gebied zorgt ervoor dat een 
belangrijke oorzaken van verkeersconflicten goed kan worden 
geregeld. Je kunt zelfs denken aan het opnemen van die roete 
in de brede middenberm. Maar dat is wel heel creatief. 
 
 
 

De fiets en voetganger oversteken moeten worden geaccentueerd door bijvoorbeeld een plateau, 

afwijkende kleur bestrating of beplanting. 

Langs de Bilderdijkstraat zou ook een wegbrengstrook kunnen worden 

aangelegd. Het mooiste natuurlijk achter de bomen en vrijliggend. Maar 

dan moet wel het fietspad extra worden gekruisd. Dit geeft weer een 

extra conflictpunt. Ook kan de strook (in een afwijkende verharding) 

aanliggend worden uitgevoerd in combinatie met oversteek 

bijvoorbeeld. 
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2 Uiterlijke kenmerken 

Deze tekst is gepubliceerd op 01-02-2004 

Dit hoofdstuk licht de kenmerken van Langzaam-sneller toe en geeft in kwalitatieve zin aan welke 
bijdrage deze elementen kunnen leveren aan de drie thema’s: doorstroming, verkeersveiligheid en 
kwaliteit van de leefomgeving. In hoofdstuk 4 worden handreikingen gegeven voor het ontwerp van 
de elementen van Langzaam-sneller. 
Een weg die is ingericht volgens de principes van Langzaam-sneller is een voorrangsweg waarover het verkeer 

gelijkmatig doorrijdt met een snelheid van 40 à 50 km/h. Fietsers rijden op een parallelweg of op een fietspad dat 

is afgescheiden van het autoverkeer. Auto’s kunnen elkaar niet inhalen, maar kunnen in noodgevallen wel 

uitwijken. De rijrichtingen zijn van elkaar gescheiden door middel van een (fysieke) rijbaanscheiding of een 

middenberm. Voetgangers en fietsers die de voorrangsweg willen kruisen, kunnen in etappes oversteken. De 

kruispunten zijn zo ontworpen dat de doorstroming op de voorrangsweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt. De 

snelheid van het autoverkeer is laag ter plaatse van de kruispunten en oversteekpunten (30 à 35 km/h).  

Kenmerken Langzaam-sneller 

 Gestage doorstroming op voorrangswegen; 

 Niet inhalen; 

 Oversteken in etappes; 

 Lage snelheid bij kruispunten; 

 Fietsverkeer op vrijliggende fietspaden.  

Elementen uit het concept Langzaam-sneller zijn al op verschillende locaties in Nederland toegepast. [18] Denk 

aan gescheiden rijrichtingen, oversteken in etappes et cetera. Dat is niet nieuw. Nieuw is wel de combinatie van 

deze aspecten in Langzaam-sneller.  

De uiterlijke kenmerken van Langzaam-sneller hebben betrekking op: 

 wegvakken; 

 oversteekvoorzieningen; 

 kruispunten.  

Als rode draad loopt er doorheen dat de snelheid zowel 

op de wegvakken als op de kruispunten en bij 

oversteekvoorzieningen beheerst moet worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Wegbeeld voor en na toepassing van Langzaam-sneller 
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2.1 Wegvakken 

 

Een goede doorstroming is van belang op de 

stedelijke verkeersassen. Om verstoringen en 

vertragingen op deze hoofdstroom zo veel mogelijk te 

beperken, worden Langzaam-sneller-wegen 

uitgevoerd als voorrangswegen. Uitgangspunt bij 

Langzaam-sneller is dat de snelheid altijd beheerst 

blijft. Inhalen wordt daarom onmogelijk gemaakt door 

de brede wegen en straten te vervangen door smalle 

en van elkaar gescheiden rijstroken. De rijstroken 

kunnen worden gescheiden door een smalle fysieke 

rijstrookscheiding (bijvoorbeeld een trottoirband) of 

een brede middenberm. Brede wegen kunnen worden 

vervangen door smalle rijstroken. De 

voorrangskruispunten zorgen voor een onbelemmerde 

doorstroming. Uit simulatiestudies blijkt dat sommige 

2x2-wegen kunnen worden teruggebracht naar 2x1-

wegen, zonder concessies te hoeven doen aan de 

doorstroming. 

Figuur 11. Langzaam-sneller richt zich op maatregelen aan de 

wegvakken, oversteekvoorzieningen en kruispunten. Maatregelen voor snelheidsbeheersing lopen als een rode draad door Langzaam-sneller 

2.2 Oversteekvoorzieningen 

Tot nu toe worden de oversteekmogelijkheden van fietsers en voetgangers vaak geconcentreerd op speciaal 

vormgegeven oversteekpunten. Het netwerk van fietsen voetgangersvoorzieningen is echter fijnmaziger dan dat 

van het autoverkeer. Dat betekent dat fiets- en voetpaden de stedelijke assen niet alleen op kruispunten, maar ook 

tussen de kruispunten zullen kruisen.  

Het oversteken van een straat vraagt bijzondere aandacht van fietsers en voetgangers. Zij moeten inschatten of 

zij de overkant van de weg veilig kunnen bereiken in de tijd dat de weg vrij is. Wanneer het druk is, komen er in 

de verkeersstroom onvoldoende hiaten voor om veilig te kunnen oversteken. Dan kan een middeneiland of een 

brede middenberm ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers in etappes kunnen oversteken. Het voordeel is 

evident: per oversteek hoeven zij hun aandacht slechts te richten op verkeer uit één richting. Bovendien is de 

over te steken afstand – slechts één rijstrook – kleiner, waardoor vaker voldoende grote hiaten in de 

verkeersstroom optreden. Ter hoogte van de oversteek zal de snelheid van auto’s ‘gegarandeerd’ laag moeten 

zijn en moeten automobilisten door de goed vormgegeven wegomgeving worden geattendeerd op de oversteek. 

Fietsers en voetgangers moeten voorrang verlenen aan het autoverkeer maar zij zullen nooit lang hoeven 

wachten op een bruikbaar hiaat. Dit biedt mogelijkheden voor aantrekkelijke fietsroutes en wandelroutes door de 

stad. Het kan wenselijk blijken om voor kwetsbare verkeersdeelnemers aanvullende voorzieningen te treffen. In 

paragraaf 3.2.1 wordt toegelicht vanaf welke intensiteiten voorzieningen nodig zijn om fietsers en voetgangers in 

etappes te laten oversteken. 

2.3 Kruispunten 

 De vormgeving van kruispunten is erop gericht de verkeersafwikkeling vlot te laten verlopen en daarbij de 

doorstroming op de voorrangsweg zo weinig mogelijk te verstoren. De kern van de Langzaam-sneller-

kruispunten is dat ook auto’s uit de zijrichting kunnen oversteken in etappes. Dit creëert een rustmoment voor de 

bestuurder tussen de eerste en de tweede oversteek. Zogenaamde tweederijbaanongevallen zullen hierdoor naar 

verwachting minder vaak voorkomen. Ondanks het feit dat dit een brede middenberm vraagt, is uit studies 

gebleken dat Langzaam-sneller-kruispunten minder ruimte nodig hebben dan andere kruispuntvormen. In 

hoofdstuk 4 worden handreikingen gedaan voor het ontwerp van kruispunten.   
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2.4 Snelheidsbeheersing 

 Uitgangspunt is een wegprofiel dat uitnodigt tot een lage snelheid. Desondanks zullen sommige automobilisten 

proberen met een hogere snelheid te rijden. Specifieke snelheidsremmende maatregelen zullen dan ook als 

aanvulling nodig zijn. Het is verstandig om juist daar de snelheid te beïnvloeden waar belangrijke conflictpunten 

zijn gelegen, zoals bij schooluitgangen, oversteekpunten en kruispunten. Ook moet bezien worden of op 

tussenliggende weggedeelten nog voorzieningen nodig zijn. Dit hangt onder andere af van de lengte van de 

weggedeelten, de gevelafstand, de aankleding van de straat, enzovoort. Bij de situering van snelheidsremmende 

voorzieningen spelen niet alleen verkeerskundige aspecten een rol, maar ook omgevingskenmerken.  

Door de snelheidsverlagende voorzieningen bijvoorbeeld ter hoogte van een winkelcentrum of een brug te 

situeren en het ontwerp af te stemmen op dit kenmerk, ontstaat een relatie tussen de voorziening en de 

omgeving. Hiermee wordt bereikt dat de snelheidsverlagende voorziening een logisch onderdeel van de straat 

vormt en als zodanig door de weggebruiker wordt geaccepteerd.  

Het beheersen van de snelheid verdient veel aandacht, zowel op wegvakken als op kruispunten en 

oversteekpunten. Maatregelen voor snelheidsbeheersing lopen als een rode draad door Langzaam-sneller en dus 

ook door deze publicatie. In hoofdstuk 4 worden concrete handreikingen gedaan voor het ontwerp van 

gescheiden rijrichtingen (wegvakken), oversteekvoorzieningen en kruispunten. Bij elk van deze elementen wordt 

aandacht besteed aan maatregelen voor snelheidsbeheersing.  

2.5 Duurzaam Veilig 

 Routes die zijn ingericht volgens de principes van Langzaam-sneller voldoen aan de eisen voor een duurzaam 

veilig wegennet. De drie veiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig zijn [8]: 

 functionaliteit van het wegennet; 

 homogeniteit van verkeer; 

 voorspelbaar verkeersgedrag. 

Deze principes zijn ook van toepassing op Langzaam-sneller. Langzaam-sneller gaat uit van de functionele 

indeling van het wegennet volgens Duurzaam Veilig en richt zich in het bijzonder op gebiedsontsluitingswegen 

binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h.  

Het type gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) heeft de kenmerken zoals genoemd in tabel 1.  

Tabel 1. Kenmerken voor de herkenning van het onderscheid in wegcategorieën [9]  

  GOW Type II (50 km/h) 

Voorrang  

Snelheidslimiet  

Drempels/plateaus  

Rijrichtingscheiding  

Kantstreep  

Vrijliggende fietsvoorziening  

Ja 

50 

Nee 

Dubbele asstreep of middenberm  

Onderbroken of trottoirband  

Ja, of fietsstrook  

 

De kenmerken voor de wegvakken passen zonder meer in het concept Langzaam-sneller.  

Een discussiepunt is de toepassing van plateaus als snelheidsremmer. Het concept Langzaam-sneller gaat wel uit 

van de toepassing van lage plateaus als onderdeel van een totaalontwerp waarmee de snelheid teruggebracht 

moet worden tot 30 à 35 km/h ter hoogte van oversteekpunten.  
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http://plant-e.com/ 
https://www.facebook.com/Plant.e.BV1?ref=ts&fref=ts 
 

Technology 

 Plant-e develops products in which living plants generate electricity. These products are 

based on technology that was developed at WageningenUniversity, which was patented in 

2007. The patent is now held by Plant-e. The technology enables us to produce electricity 

from living plants at practically every site where plants can grow. The technology is based on 

natural processes and is safe for both the plant, and its environment.  

 Via photosynthesis a plant produces organic matter. 

Part of this organic matter is used for plant-growth, 

but a large part can’t be used by the plant and is 

excreted into the soil via the roots. Around the roots 

naturally occurring micro-organisms break down the 

organic compounds to gain energy from. In this 

process, electrons are released as a waste product. By 

providing an electrode for the micro-organisms to 

donate their electrons to, the electrons can be 

harvested as electricity. Research has shown that 

plant-growth isn’t compromised by harvesting 

electricity, so plants keep on growing while 

electricity is concurrently produced. 

 For more information on the technology and recent 

publications see : www.plantpower.eu 

 
 
 
 
 
OP de facebookpagina vindt je actuele stand en de eerste testsite. 
 
Door dit te combineren met lichtenergie krijg je een permanent stroomvoorziening zonder 
aansluiting op lichtnet. 
Doetinchem maakt hierdoor een statement op het gebied van duurzaamheid. 
 

http://plant-e.com/
https://www.facebook.com/Plant.e.BV1?ref=ts&fref=ts
http://www.plantpower.eu/
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ROADLED ontwikkelt en produceert speciale arma-turen vanuit verlichtingsbehoefte, op basis van 
unieke solar-LED techniek. De ingebouwde LED verlichting in de armaturen werkt volledig autonoom, 
namelijk op zonne-energie en kan 45 dagen zonder daglicht. 
De innovatieve producten van ROADLED zijn effectief, efficiënt en duurzaam, met een focus op het 
verhogen van de verkeers- en sociale veiligheid. 
De Hybrid Street Light (HSL) is een hybride verlichtingsobject. Door het verlichten op basis van zonne-
energie, wordt een enorme besparing gedaan op het huidige 
energieverbruik. De mogelijkheid tot aansluiting op het net waarborgt de 
lichtgarantie, ook in de meest donkere tijden. De HSL onderscheidt zich, 
ten opzichte van sociale verlichting, op duurzaamheid en kwaliteit. Door 
de kwalitatief hoogwaardige LED verlichting in het armatuur, zijn 
bijvoorbeeld de straat en woonwijk uiterst goed zichtbaar. 
 
Waarom de ROADLED® Hybrid Street Light? 
Veilig 
• Verbetering verkeersveiligheid 
• Wegmarkering op het juiste moment 
• Snelheidsreducering 
Economisch 
• Geen installatiekosten 
• Geen energieverbruik 
• Onderhoudsarm 
Duurzaam 
• CO2-vrij 
• 100% Cradle to Cradle 
Kwaliteit 
• Geen horizonvervuiling 
• Geen lichtvervuiling 
• Duurzame materialen 
• Meervoudig gepatenteerd product 
 
 
 
Ik ben één van de aanstichters van deze productlijn die Roadled voert. Vinden jullie een ander 
bedrijf met dezelfde mogelijkheden vooral uitnodigen. Twee weten er meer dan één. 
 
 

http://www.roadled.eu/

