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Vraag 1 

Het fietspad tussen Engelendaal en Dwarswatering wordt verbreed tot 4 meter met daarnaast  

een voetpad. In de huidige situatie, met een steil talud tussen de Oude Spoorbaan, kunnen 

bomen niet wortelen en bij flinke regenbuien spoelt er grond van het talud rechtstreeks op het 

fietspad. Herkent het college de beschreven effecten van huidige situatie met betrekking tot het 

steile talud?  

- Hoe wordt in de toekomstige situatie langdurige worteling van bomen gewaarborgd in het 

talud?  

- Kan worden aangegeven hoe het toekomstige fietspad met voetpad eruit gaat zien in het 

nieuwe uitvoeringsbesluit? 

- Waar worden de extra meters gepakt (richting talud of richting woningen) die nodig zijn voor 

verbreding? 

- Is met de bewoners van de Buitenhof die langs het fietspad wonen gesproken over de 

consequenties van de nieuwe situatie?    

 

Antwoord: 

Het college herkent zich niet in de beschreven effecten van de huidige situatie. Wel is onlangs 

een proefsleuf gemaakt in het talud. Daardoor is sprake van (tijdelijke) uitspoeling. Als de 

proefsleuf weer dichtgegroeid is, zal dit probleem opgelost zijn. 

In onderstaande figuur is de bestaande en de toekomstige situatie van het fiets- en voetpad 

tussen de Oude Spoorbaan en Buitenhof weergegeven.  

Zoals in deze figuur is te zien wordt 

het fietspad verbreed in de richting 

van de Oude Spoorbaan tot een 

breedte van 4,0 meter. Het nieuwe 

voetpad komt aan de zuidzijde van dit 

fietspad. De rode lijn geeft de 

zuidelijke grens van het fietspad aan.  

Deze is in de toekomstige situatie 

gelijk aan de bestaande. 



 

In de onderstaande figuur zijn twee dwarsprofielen weergegeven met aan de linkerkant van de 

figuur de Oude Spoorbaan en rechts de wijk Buitenhof. Waarbij het bovenste profiel de situatie 

ter hoogte van de Touwslager weergeeft (dus dicht bij het Engelendaal) en het onderste profiel 

de situatie ter hoogte van Tinnegieter en Olieslager (dus dichter bij de Dwarswatering).  

In de figuren is de bestaande situatie met de witte lijn aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals op deze profielen te zien is wordt het talud in de nieuwe situatie niet steiler dan bestaand 

en wordt de helling korter door het ophogen van het fietspad. Bovendien stroomt het 

regenwater van de Oude Spoorbaan niet over het talud. Met dit ontwerp met begroeide bermen 

is uitspoeling van het talud niet aan de orde. Ook kunnen bij deze taludhelling van ongeveer 1:2 

de bomen goed wortelen in het talud. Hiervoor worden de plantgaten met speciale bomengrond 

opgevuld.  

 

Op de verschillende avonden met de bewoners is de verbreding van dit fietspad en de aanleg 

van een nieuw voetpad inderdaad besproken. Vanuit vragen van de omwonenden is het 

ontwerp geoptimaliseerd waarbij het fietspad richting de Dwarswateringbrug zal worden 

opgehoogd zodat de steile aanloop naar deze fietsbrug komt te vervallen. Ook is met de 

bewoners besproken dat het fietspad ook door brommers zal worden mogen gebruikt. 

 

 

 



Vraag 2 

De fietsbrug over de Dwarswatering wordt in het uitvoeringbesluit niet verbreed. 

- Waarom is de brug over Dwarswatering niet meegenomen het uitvoeringsbesluit? 

- Wat zijn de voordelen van de verbreden van het fietspad tussen Engelendaal en 

Dwarswatering als de breedte van de fietsbrug ongewijzigd blijft? 

 

Antwoord: 

Het fietspad tussen het Engelendaal en de Dwarswatering heeft een regionale functie en wordt 

intensief gebruikt. Het verbreden naar 4,00 meter en de aanleg van een voetpad ernaast geven 

dit fietspad de benodigde kwaliteitsimpuls.  Een voordeel van een 4,00 m breed fietspad is dat 

fietsers veilig en ongehinderd twee aan twee naast elkaar kunnen rijden ook bij 

tegemoetkomende fietsers.  

Met het geactualiseerde kaderbesluit zoals op 20 april 2020 in de raad is vastgesteld, is niet 

gekozen om ook de bestaande fietsbrug te vervangen; deze fietsbrug is kwalitatief nog in een 

goede staat en voor de verbreding zou de gehele brug moeten worden vervangen. Daarbij is de 

bestaande fietsbrug al nagenoeg 4,00 meter breed. Deze investering acht het college daarmee 

niet verantwoord. Op het moment dat deze fietsbrug aan vervanging of groot onderhoud toe is, 

ligt deze verbreding naar 4,00 meter meer voor de hand.  


