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“Middels deze reactie wil ik vanuit de gemeente alvast voor de volgende vergadering duidelijkheid 
scheppen over de infrastructuur en de inrichting van het openbaar gebied rondom de school. 
Ik heb hierover uitgebreid overleg gevoerd met de gemeentelijke projectleider Marslanden en de 
projectleider Civiel. 
  
  
Infrastructuur 
De aansluiting vanuit het park met de kruising Ervenweg, nabij de Aldi, is in het bestemmingsplan 
bewust als fietsverbinding opgenomen. Daarom is ook een plateau aangelegd op dit kruispunt. De 
andere paden in het park, inclusief het onverharde pad (zandpad), zijn niet specifiek aangewezen als 
fietspad of voetpad en hebben meer een recreatieve functie. Zoals ook de wegen in de wijk een 
bepaalde functie hebben waar specifieke regels gelden, geldt dit dus ook voor deze paden. 
  
Het veranderen van de status betekent aanpassingen in de inrichting, regels en bebording. Dit is niet 
wenselijk. Met name het aantal (verkeers)borden wil de gemeente zoveel mogelijk beperken. 
Daarnaast, als je e.e.a. gaat regelen, is de kans op oneigenlijk gebruik aanwezig, met als gevolg 
klachten en meldingen over dit oneigenlijke gebruik (denk bijv. aan een bromfietser op het fietspad) 
wat weer kan betekenen dat er maatregelen gevraagd worden (onder meer verzoek om 
handhaving). 
In dit kader wil ik verwijzen naar het shared space principe. Dit houdt in dat de openbare ruimte zo 
wordt ingericht dat waarbij geen verkeersregels “opgelegd” worden, maar elke verkeersdeelnemer 
zijn eigen weg moet zien te vinden. Parkeren, fietsen, lopen, voorrang etc. zal men zelf moeten 
“uitvinden”. De weggebruiker zal na moeten denken, iets wat met borden, belijning e.d. minder het 
geval is met als gevolg dat de weggebruiker geleidt wordt, zoals gezegd minder hoeft na te denken 
en dus minder anticipeert op verkeerssituaties en gedrag van de andere weggebruiker. Een 
voorbeeld is de Julianastraat in Dedemsvaart. 
Kortom; het “toewijzen” van een bepaalde status aan de overige paden hoeft in de praktijk niet te 
betekenen dat de situatie veiliger wordt. 
  
Onverhard pad 
De “verwarring” die er is bij kinderen, bij de voorrangsregeling op de verharde paden en het 
onverharde (zand-)pad, is goed uitlegbaar. Uiteraard is het uitleggen van verkeersregels een kwestie 
van ervaren en leren. Hoe ouder de kinderen worden hoe sneller verkeersregels geleerd worden en 
hoe beter verkeerssituaties ingeschat kunnen worden. 
Op meerdere locaties in de gemeente zijn zandwegen aanwezig. Hier zal ook geleerd moeten 
worden dat verkeer op de verharde weg voorrang heeft. Door kinderen dit nu al te leren op een 
route die ze bijna dagelijks fietsen wordt dit eerder geleerd en zijn deze voorrangsregels later geen 
verrassing meer (denk bijvoorbeeld aan het theoretisch verkeersexamen op de basisschool en, veel 
later, het auto-examen). 
  
Kruising Ervenweg – Erve Odinck 
Ik blijf ook van mening dat de oversteek bij de Aldi verkeersveilig is. Maar alles valt of staat bij 
normaal verkeersgedrag. Er ligt, met een reden, een verkeersremmend plateau op de kruising en 
daarbij is het overgrote deel van de weggebruiker bekend in, zo niet bewoner van de wijk. 
Nu ligt de oversteek naar het onverharde pad wellicht iets beter in het zicht. De snelheid kan hier 
echter wel weer hoger liggen dan bij de oversteek Erve Odinck. Het braakliggend terrein zal 
daarnaast in de toekomst bebouwd worden. Hoewel de plannen nog niet concreet zijn bestaat de 
mogelijkheid dat er een appartementencomplex gebouwd wordt. Ook hier zal dan het uitzicht met 



de aansluitende wegen minder worden dan nu het geval is. Daarnaast is er in de toekomst geen 
plateau op deze kruising gepland. 
  
Park 
In de laatste vergadering werd de opmerking gemaakt dat de bocht(en) in het park van de paden 
meer dan haaks aansluiten, komende vanaf de school. Dit zou lastig fietsen zijn. Op bijgevoegde 
luchtfoto is te zien dat het fietsen van deze paden niet een logische beweging is. De meer 
vanzelfsprekende route is rechtdoor richting Avondvoorde of rechtsaf de Boesemeer op (zie de rode 
pijlen). Aanpassing van de bochten op de paden in het park is mijn inziens daarom niet nodig. 
  
30 km belijning 
Als laatste werd door André opgemerkt dat er afspraken zijn gemaakt over het aanbrengen van 30 
km markering in het begin van de wijk (Blanckvoortallee) en bij het begin van de 30 km zone op de 
Van Uterwyckallee/Ervenweg. Uitvoering hiervan is opgenomen in het belijningsprogramma van dit 
jaar. Uitvoering wordt in de periode voorjaar/zomer verwacht. 
  
  
Gedragsbeïnvloeding 
De werkgroep Verkeer Marslanden is ooit in het leven geroepen om draagvlak te krijgen om middels 
acties in de wijk gezamenlijk in te zetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijk. 
Daarbij wordt de aandacht gelegd op gedragsbeïnvloeding van de veelal eigen inwoners. Tot op 
heden zijn er enkele goede acties gevoerd, met als beloning het verkeersveiligheidslabel die PB 
Marslanden uitgereikt heeft gekregen van VVN. 
Deze insteek moet niet uit het oog verloren worden. Op de laatste vergadering zijn ook weer goede 
ideeën opgedaan om nieuwe acties te ontplooien. Met (evt. financiële) ondersteuning van gemeente 
en politie ben ik overtuigd van het positieve effect hiervan. 
Draagvlak en bewustwording is echter belangrijk. In dit kader is het wel verontrustend dat de vele 
inzet van beide scholen en PB om aandacht te vragen voor de situatie rondom het halen en brengen 
bij de Matrix blijkbaar niet door iedereen op waarde wordt geschat… 
  
  
Conclusie 
Met de uitgebreide uiteenzetting hierboven hoop ik duidelijkheid te hebben verschaft over de 
keuzes en uitgangspunten met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte in de wijk, 
specifiek in de omgeving van de Matrix. Verkeersveiligheid zal altijd discussies blijven opleveren. 
Echter, zoals bekend, is de aandacht de laatste jaren steeds meer verlegd naar de 
gedragsbeïnvloeding; het bewust worden van je eigen gedrag in het verkeer. Infrastructureel zijn er 
in de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen. Een veilige wijk is echter niet alleen met 
infrastructurele maatregelen te bereiken. Sterker; onderzoek wijst uit dat zo’n 95% van de 
ongevallen een gevolg is van menselijke fouten, dus gedrag. 
Het is van belang dat iedereen die in het verkeer deelneemt, en in deze specifieke situatie aan het 
verkeer in Marslanden deelneemt, zich bewust is van zijn of haar gedrag. En de bereidheid heeft hier 
ook aandacht voor te hebben.” 
  
 


