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Ons uitgangspunt is dat in alle gevallen iedere voetganger - al dan niet met een 
persoonsgebonden hulpmiddel - zoals een kinderwagen, rolstoel, 'scootmobiel' of 

taststok - op een zelfstandige en gelijkwaardige wijze van de openbare 
buitenruimte gebruik moet kunnen maken.  

Om de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte te toetsen gebruiken 
wij de Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte van het CROW. Indien 
de gemeente deze Richtlijn hanteert, voldoet zij aan de 

toegankelijkheidsvereisten.  
  

Hieronder volgt ons advies over de herinrichtingsplannen van de 
Middenmolenlaan en de Poldermolendreef. Dit advies is tot stand gekomen na 
een toelichtend gesprek met de projectleider de heer Kühn.  

 
Trottoir 

Volgens de Richtlijn van CROW dient de vrije breedte van trottoirs in een 
woongebied 1,5 meter te zijn. Bij plaatselijke versmallingen mag deze over een 
lengte van maximaal 1,2 meter, 1,2 meter zijn.  

Ook bij versmalling van het trottoir ten gunste van parkeervakken moet dit een 
punt van aandacht zijn.  

Bij plaatsing van obstakels op het trottoir, zoals paaltjes, bomen, containers, 
fietsen, fietsklemmen/beugels en lichtmasten, dient er minimaal 1,2 meter vrije 
breedte te zijn. 

 
De trottoirbreedte wordt volgens het Voorlopig Ontwerp (VO) 1.65 meter. Op 

plaatsen waar lichtmasten komen te staan wordt de vrije breedte volgens de 
heer Kühn 1.50 meter. Dit voldoet ruimschoots aan de Richtlijn. Op diverse 
plaatsen op het trottoir worden huisvuilaanbiedplaatsen geplaatst. Wij wijzen 

erop dat op deze plaatsen een vrije breedte moet resteren van 1,2 meter.  
Op dit moment zijn op diverse plaatsen bushokjes geplaatst, o.a. nabij de 

Pepermolenerf. Waar komen deze in het nieuwe ontwerp te liggen en vormen zij 
geen belemmering voor voetgangers?  

 
Hoewel het niet binnen de herinrichtingsplannen valt, willen wij de gemeente 
wijzen op de zeer slechte staat van het trottoir en het fietspad op de 

Estafetteweg, in het verlengde van de Wissel. Met name door boomstronken 
liggen de stoeptegels schots en scheef, en is het o.a. voor rolstoelgebruikers en  
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mensen die slechtziend zijn een zeer onveilige situatie. Wij adviseren de 

gemeente dringend hier op korte termijn wat aan te doen. 
 

Aansluiting rijbaan met trottoir 
Trottoirbanden dienen te voldoen aan de norm van een helling van 1:10. Het is  

belangrijk dat de aansluiting van de rijbaan op de trottoirband voldoende vlak is 
en dat er geen open molgoten of andere afwateringsgoten gesitueerd zijn.  
De schuinte van het trottoir in verband met de afwatering mag niet meer zijn 

dan 2 a 3 procent. 
 

Volgens het VO is de aansluiting van het trottoir op de rijbaan op sommige 
plaatsen zonder niveauverschil, en op andere plaatsen is er een trottoirband. 
Deze dient te voloen aan de helling van 1:10.  

De schuinte van het trottoir is 2 % en voldoet aan de norm. 
 

Visueel gehandicapten 
In het gebied rondom de Middenmolenlaan wonen relatief veel mensen met een 
visuele beperking, o.a. in zorgcentrum Goverwelle. In de huidige situatie zijn 

geleidelijnen aangebracht tussen diverse voorzieningen. De geleidelijnen liggen 
gedeeltelijk op de Middenmolenlaan en de Poldermolendreef. Wij benadrukken 

dat deze waardevolle voorziening ook in de nieuwe situatie gehandhaafd moet 
blijven.  
 

De gemeente dient er op te letten dat men veilig kan oversteken, door: 
− Verduidelijking oversteekplaatsen  

− In/uitritten van zijstraten en garages en (verhoogde) kruispunten voldoende 
herkenbaar maken door het aanbrengen van met de voet voelbaar 
materiaalverschil of paaltjes op de hoeken (min. 70 cm hoog en opvallend).  

− De overgang tussen trottoir, fietspad en rijbaan dient met kleurcontrast en 
voelbaar hoogteverschil of materiaalverschil herkenbaar te zijn  

 
Over het algemeen wordt in dit 30 km-zonegebied veel harder gereden dan 
toegestaan. Daarom juichen wij het toe dat er ter hoogte van de scholen ’t Palet 

en Goejanverwelle zebra’s worden aangelegd.  
De zebra’s dienen echter te voldoen aan een aantal voorwaarden, willen zij 

bruikbaar zijn voor iedereen: 
- ze dienen herkenbaar te zijn voor visueel gehandicapten. Dit kan enerzijds 

d.m.v. waarschuwingsmarkeringen conform de specificaties, zowel dwars 

op de looprichting als voor de zebra zelf. Een andere mogelijkheid is het 
plaatsen van verkeerslichten met een rateltikker. Juist omdat het voor de 

scholen erg druk kan zijn met oversteken, is het belangrijk dat de zebra’s 
herkenbaar zijn.  

- Indien er een middenberm cq. vluchtheuvel in het midden van de zebra 
komt, dient deze zonder niveauverschil te zijn, en voelbaar te zijn voor 
visueel gehandicapten.  

 
De in- en uitritten van zijstraten en kruispunten zijn in het VO onvoldoende 

herkenbaar voor visueel gehandicapten. Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van  
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verschillende grootte tegels, maar dit verschil is voor visueel gehandicapten niet 

voelbaar. Wij adviseren bij relatief drukke zijstraten en kruispunten gebruik te 
maken van waarschuwingsmarkeringen. Dit geldt dan vooral voor: 

 
- de oversteekplaats Wissel/Middenmolenlaan 

- de oversteekplaats Middenmolenlaan/Poldermolendreef. 
 
In de huidige situatie ligt er een zebra in de Wissel nabij de Scharroosingel. Deze 

zebra is niet herkenbaar voor visueel gehandicapten. In het VO is de zebra 
vervangen door kanalisatiestrepen. Wij zijn van mening dat op dit drukke 

oversteekpunt een zebra gewenst is en dus behouden moet blijven, welke dan 
echter herkenbaar moet zijn door middel van waarschuwingsmarkeringen of 
verkeerslichten met een rateltikker.   

 
Tot slot dient de overgang tussen trottoir en parkeervak en tussen trottoir en 

rijbaan met kleurcontrast en voelbaar hoogteverschil of materiaalverschil 
herkenbaar te zijn voor visueel gehandicapten. 
 

 
 

 
 
 

 


