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De Vossiuslaan vlak bij het Winkelhof is gerenoveerd. Ons viel op dat het zebrapad vlak bij het Winkelhof 
niet terug is gebracht. Waarom is dat? In de wijk wonen veel ouderen en kinderen - is het het college 
bekend dat oversteken vanuit de achterliggende wijk naar Winkelhof zonder zebrapad tot onveilige 
situaties leidt.  
 
Antwoord: 
De Vossiuslaan was een 50 km/u weg en is recent heringericht tot een erftoegangsweg van 30 km/u. De 
Vossiuslaan sluit aan op de Heinsiuslaan die 50 km/u is. Om de hiërarchie tussen beide wegen aan te 
geven is een zogenaamde poortconstructie toegepast, deze is uitgevoerd middels een inritconstructie. 
Een inritconstructie regelt de voorrang. Bij een dergelijke inritconstructie wordt het trottoir 
doorgetrokken en wordt het hoogteverschil overwonnen met inritbanden. 
 
Bij een inritconstructie dient het verkeer dat de Vossiuslaan inrijdt vanaf de Heinsiuslaan danwel verkeer 
dat vanuit de Vossiuslaan naar de Heinsiuslaan rijdt voorrang te verlenen aan al het overige verkeer, 
waaronder voetgangers. De intritconstructie heeft daarmee de voetgangersoversteekplaats (VOP; 
zebrapad) vervangen en is dichter bij (circa 20 meter) het kruispunt komen te liggen.  
 
Onderstaande foto’s geven de oude en nieuwe situatie weer. 

 
Fig 1. Links oude situatie Vossiuslaan en rechts nieuwe situatie met inritconstructie 
 
Het college deelt de mening niet dat een situatie zonder zebrapad op de Vossiuslaan tot onveilige 
verkeerssituaties zal leiden. Door wegen namelijk uniform in te richten op basis van landelijke richtlijnen 
(CROW) wordt een weg herkenbaar en weten verkeersdeelnemer wat er van hen verwacht wordt. Zo is 
ook de Vossiuslaan conform de richtlijnen voor een 30 km/u weg ingericht. Zoals vermeld zorgt de 
inritconstructie tevens voor een voorrangssituatie voor voetgangers waardoor het oversteken wordt 
gefaciliteerd. 
 
Bij de uitwerking van de deelnota Langzaam verkeer zal nadere aandacht en uitwerking worden gegeven 
aan de toepassing van voetgangersoversteekplaatsen (VOP; zebrapaden) in het netwerk. 


