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Op 4 mei 2017 heeft PGE een rondje gemaakt door de binnenstad van 

Eindhoven samen met Wethouder Jannie Visscher om de oversteken binnen de 

ring te bekijken. Dit document is de inbreng/advisering van het PGE aan de 

wethouder. Hierbij aanwezig waren ook: Stichting Details Handelsplatform 

Binnenstad (SDBE) Fietsersbond, Ouderenappèl. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inbreng PGE t.b.v. ronde “Herinrichting oversteken Binnenring” met  SDBE, 

Fietsersbond, OuderenAppel en wethouder verkeer mevr J. Visscher 

d.d. 4 mei 2017 
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Oversteekplaatsen voor voetgangers 
 
Oversteken kan gevaarlijk zijn voor voetgangers, omdat ze dan het veilige trottoir 
moeten verlaten en zich tussen het rijdend (auto)verkeer moeten begeven. Omdat 
oversteken riskant is, moeten oversteekplaatsen goed worden ontworpen en 
opvallend zijn. Oversteekvoorzieningen worden daarom bij voorkeur uitgerust met 
zebramarkering. 

• Het zebrapad heeft een juridische status: bestuurders zijn daar verplicht 
voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor te laten 
gaan. Het zebrapad vormt een onmisbaar element in looproutes van 
voetgangers. Het verbindt voetpaden en trottoirs met elkaar. Vooral kwetsbare 
voetgangers (ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben behoefte aan veilige 
oversteekvoorzieningen. 

 
Vormgeving en locatie 
Een goed zebrapad ligt op een logische plek in de looproute. Want hoe meer 
voetgangers de oversteekplaats gebruiken, hoe groter de opvallendheid en de 
acceptatie. Ter hoogte van het zebrapad moeten automobilisten snelheid minderen, 
bijvoorbeeld door een plateau of drempel, eventueel in combinatie met een 
versmalling of middengeleider. De zebra moet opvallend zijn voor naderend verkeer 
en moet voldoende uitzicht bieden voor voetgangers en op voetgangers. Er hoeft 
slechts één rijstrook per rijrichting overgestoken te worden. 
 
Kanalisatiestrepen: schijnveiligheid 
Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) blijkt dat zebrapaden veilige oversteekvoorzieningen zijn. Er bestaan ook 
oversteekplaatsen die gemarkeerd worden door kanalisatiestrepen. Dat zijn strepen 
aan weerszijden van een oversteekplek. Deze kanalisatiestrepen hebben geen 
juridische status, ze geven slechts de plek aan waar voetgangers zouden kunnen 
oversteken. Bestuurders zijn daar niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. De 
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onduidelijke status van kanalisatiestrepen veroorzaakt verwarring en dus 
onveiligheid. 
 
Wettelijke eisen 
In artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) 
staat de juridische status van het zebrapad (voetgangersoversteekplaats/VOP) 
genoemd: 'Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een 
gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of 
kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.' In de 
Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer (BABW) staat omschreven hoe een zebrapad er uit moet zien. Een 
zebrapad wordt dwars op de weg aangebracht en bestaat uit witte strepen van ten 

minste vier meter breed. Bij een zebrapad moet altijd het bord L2 geplaatst zijn, 

behalve als er verkeerslichten aanwezig zijn  
 
“Design for all” 
Ook bij de inrichting van een zebrapad, dienen wij rekening te houden met mensen 
met een funktiebeperking. Het lijkt het PGE verstandig om een voorstel uit te werken 
hoe wij omgaan met “Design for all” voor zebrapaden. Uiteraard kunnen meer 
onderwerpen hierbij betrokken worden. 
 
Inrichtingseisen zebrapad 
Aan welke inrichtingseisen dient het ideale zebrapad te voldoen, bij recht oversteken 

1. Waarschuwingsmarkering klanktegel 1200x600mm 
2. Attentievlak 600x300mm 
3. Geleidelijn minimaal 300mm 
4. Attentievlak 600x300mm 
5. Waarschuwingsmarkering met klanktegels 1800x600mm 
6. Aanvraagknop voor groen licht 
7. Rateltikkers 
8. Zebrapad , strepen van 4000x400/500mm 
9. Waarschuwingsmarkering met klanktegels 1800x600mm 
10. Attentievlak 600x300mm 
11. Geleidelijn minimaal300mm 
12. Attentievlak 600x300mm 

 
Met Middengeleider 

13. Waarschuwingsmarkering met klanktegels 1800x600mm 
14. Attentievlak 600x300mm 
15. Geleidelijn minimaal 300mm 
16. Aanvraagknop voor groen licht 
17. Rateltikkers 
18. Rateltikkers 
19. Aanvraagknop voor groen licht 
20. Attentievlak 600x300mm 
21. Waarschuwingsmarkering met klanktegels 1800x600mm 
22. Trottoirverlagingen aanwezig en/of aanbrengen, zie handboek toegankelijkheid 
23. Breng de zebra aan op een plateaux voor de zichtbaarheid 
24. Breng markeringsstrepen aan 
25. Voer dezelfde discipline uit bij fietspaden, zoals bij middengeleiders 
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Voorstel 

Maak hiervan een werktekening voor het “Handboek standaarddetails” om 
vragen te voorkomen. 
 

Rateltikkers 
Deze zijn niet overal aanwezig. 
Ook daar dient een afspraak te worden gemaakt hoe wij ze gaan toepassen. 

 
 
De binnenstad van Eindhoven 
In Eindhoven willen de winkeliers van de binnenstad een duidelijke verbinding met 
het gebied de Bergen. 
Dat kan volgens ons door zoveel mogelijk uniformiteit aan te brengen bij alle 
oversteken van de binnenring, 16 stuks, zodat heel duidelijk wordt waar het 
winkelgebied zich bevindt. 
Hier dient ook rekening te worden gehouden met mensen met een functiebeperking. 

 
 
 
Discussiepunten: 

• Maak alle oversteken één baan breed (wegversmalling), zoals vermoedelijk nu 
ook gaat gebeuren op de Vestdijk. Uitgezonderd bussen. 

• Maak alle oversteken als een plateau, maar dusdanig dat de buspassagiers er 
geen nadelen van ondervinden. 

• Overweeg eventueel vri’s weg te laten (experiment) en met b.v. slimme 
lichttechniek/ straatverlichting te werken, dan zijn zebra’s goed toe te passen. 
De oversteekbaarheid voor voetgangers neemt toe en kunnen de auto’s dan 
nog passeren als er een rijstrook komt te vervallen? De snelheid gaat er dan 
wel uit. 

• De andere baan wordt gebruikt voor laden en lossen en voorsorteren en bij de 
hotels als taxistandplaats. 

 

 
Ontwikkelingen Philips-Heijmans 

In Eindhoven is er een samenwerking in opdracht van de gemeente om 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van straatverlichting toe te passen. 
 
Op verzoek van de winkeliersvereniging zijn er maatregelen genomen om de 
kruisingen Kleine Berg-Wal en Nieuwstraat-Dommelstraat bij het 
winkelcentrum te betrekken. 
Het PGE vindt de huidige  oplossing niet geslaagd. 

  
Nieuwe oversteek 
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Hooghuisstraat 

 

 

Nadelen 

• Het fietspad loopt niet meer door. 

• Het is volgens PGE geen duidelijke toevoeging om op deze manier 
het gebied de Bergen bij de binnenstad te betrekken. Deze 
markering is onzichtbaar. 

 
 
Mogelijke toepassing 
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Voorstel 
Het PGE stelt voor om alle oversteken op de binnenring identiek uit te voeren, met 
een differentiatie naar kruispunttype. 
Heijmans is bezig met een nieuw zebrapad te ontwikkelen, betrek hun bij deze 
ontwikkeling. 
Kunnen wij niet allen bij elkaar zitten en kijken, of er gezamenlijk een oplossing uit de 
bus kan komen. 
Voor de verlichting stellen wij voor om er slimme lichttechnieken toe te passen c.q. 
een lichtkunstenaar naar te laten kijken; Zie bv het lichtscherm op de foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversteken binnenring:  
 
Kruispunten die in aanmerking komen: 

1. 18 septemberplein 
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18 Septemberplein; situatie nu:  

• Prioriteitsteling locatie hoog 

• Overal klanktegels bij oversteken 

• Overal blindengeleidelijnen 

• Rateltikkers 

• Zebrapaden op weg en fietspad 

• Trottoirverlagingen aanwezig 

• Drukknoppen aanwezig 
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Knopbediening 18 Septemberplein 

 

 
Geleidelijnen en waarschuwingsmarkering 18 Septemberplein 
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Middengeleider 18 Septemberplein 

 

 

2. Mathildelaan; wordt gereconstrueerd 

• Prioriteit zou hoog moeten zijn 

• Rateltikkers aanwezig 

• Geen zebrapaden 

• Trottoirverlagingen aanwezig 

• Geen blindenvoorzieningen, uitgezonderd bij uitgaande bushalte en 
dan alleen vanuit de Mediamarkt 

Zeer drukke oversteekplaats

 
Dubbelzijdig fietspad niet aangegeven bij de Mathildelaan 
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Mathildelaan-Emmasingel 

 

 

 

 
Alleen hier geleidelijnen en klanktegels (Kanalisatiestrepen lopen niet door over het 
fietspad). 

• Vri-installatie 

• Niet overal trottoir-afritbanden/ niet overal blindenmarkering 
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Oversteek Willemstraat

 
Oversteek Emmasingel 
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3. Kleine Berg 

• Geen doorgetrokken fietspaden 

• Geen blindenmarkering 

• Rateltikkers aanwezig 

• Geen zebramarkering / wel Voetgangersdetectie

 
 

 
4. Hooghuisstraat  Fens-oversteek 

• Geen doorgetrokken fietspad 

• Geen zebramarkering 

• Geen blindenmarkering 

• Rateltikker aanwezig 
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5. Grote Berg-Kerkstraat 

• Geen zebramarkering 

• Geen rateltikkers 

• Geen blindenvoorzieningen 

• Voetgangersdetectie 

 
 

 
Grote Berg 
Andere markering (dit in relatie tot andere oversteken binnenstad)/geen 
zebramarkering 
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•  

 

 
Grote Berg-Wal 

 
6. Stadhuisplein 

• Geen voetgangersmarkering 

• Geen blindenmarkering 

• Vri aanwezig 

• 1 trottoirafritband ontbreekt zijde stad 
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7. Bilderdijklaan 

  
 

 

 

 

 

8. PC Hooftlaan/Jan Smitzlaan 
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• Geen zebramarkering 

• Geen rateltikkers 

• Geen blindenvoorzieningen 

• Geen VRI 

 

 
 

 
Jan Smitzlaan 
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9. PC Hooftlaan/Hertogstraat 
 

 
• Alleen belijning dichtbij Abri; niet volldig 

• VRI 

• Geen zebramarkering 

• Blindenvoorzieningen alleen bij Abri 
 

Stratumse Dijk/Hertogstraat 
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• De blindengeleidelijnen houden op in de middengeleider 

• Aan de beide buitenzijden geen blindengeleiding niet aanwezig 

• Geen zebramarkering 
 

10. Geldropseweg, wordt gereconstrueerd 

 
Wie snapt nog deze oversteek?  
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Geldropseweg 

 
Geldropseweg 
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Hertogstraat 

 
11. Bleekstraat 

 
Weer andere markering 
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Vestdijk-Bleekstraat 

• Waarom belijning niet doorgetrokken? 

• Geen zebramarkering 

• Geen rateltikkers 

• VRI 
 

12 . Vestdijk 
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• B.v. aan overkant geen trottoirverlaging 

• Geen VRI 

• Geen zebramarkering 

• Geen blindenvoorzieningen 
 

13.Ten Haghestraat/Vestdijk, wordt gereconstrueerd: 
 

 
 

• Rateltikkers aanwezig 

• Geen blindengeleidelijnen  

• Geen zebramarkering 

• Drukknopbediening 

• Voor DLL geen goede trottoirafrit 

• Bij Louwers advocaten te weinig ruimte, let op bij nieuw ontwerp 

• Middengeleider niet duidelijk vorm gegeven 

• Fietsersoversteek naar Ten Hagestraat moeilijk 
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Ten Hagestraat/Vestdijk 

• Vri 

• Geen middengeleider voor voetgangers, ondanks 2 zijdig bereden weg 

• Drukknop voetgangers op fietspad 

• Kanalisatiestrepen 

• Geen zebramarkering 
 
Vestdijk 

 
 

• Vri 

• Geen middengeleider ondanks 2-richtingenverkeer 

• Lange wachtijden voor voetgangers 

• Bus breekt vaak in, slimmer regelen 
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• Kanalisatiestrepen 

• Geen zebramarkering 

 
Ten Hagestraat/Vestdijk 

 

 
 

• Vri 

• Geen middengeleiders ondanks 2-zijdig bereden 

• Kanalisatiestrepen 

• Geen zebramarkering 
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Ten Hagestraat/Vestdijk 

• Vri 

• Kanalisatiestrepen 

• Geen zebramarkering 

• De minimale breedte van het trottoir van 900mm wordt hier niet bereikt; dit is 
een drukke oversteek; bij nieuw ontwerp goed in de gaten houden 

• Complexe situatie voor fietsers. 

• Hier mengen zich voetgangers en fietsers, de scheiding met punaises wordt 
niet begrepen 

• Waar zit de drukknop voor voetgangers om over te steken naar de 
Kanaalstraat. 
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14. 
Vestdijk –the Hub 

 

• Nog geen enkele voorziening 
 

 

15.Raiffeisenstraat 

 

 
• Op dit moment geen voorzieningen 

• De 2 trottoirafritten voldoen niet aan de norm in de Raiffeisenstraat 
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16 Nieuwstraat 

 

 
 
• Rateltikkers 

• Vri  

• Geen doorgetrokken fietspaden 

• Geen zebramarkering 

• Geen blindegeleidelijnen 
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17.Vestdijk-18 Septemberplein 

 

 
Stationsstraat-18 Septemberplein 
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18 Septemberplein-Vestdijk 

• Prioriteitstelling “locatie hoog” 
• Overal klanktegels bij oversteken 

• Blindengeleidelijnen aanwezig 

• Zebramarkering aanwezig, ook over het fietspad 

• Drukknoppen aanwezig 

• Trottoirverlagingen aanwezig 
 

 
Uitdaging en kansen: 

• Wat kunnen slimme verlichtingstechnieken  toevoegen aan onduidelijke 
oversteken? 

• Welk symbool kent men op de gehele wereld als oversteek; het zebrapad; 
waarom dan weglaten? 

• Durf een ontwerp te maken voor de toekomst. 
 
 
 
 
 
PGE 
04-05-2017 
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