Voorwoord
De Zwolse afdeling van de Fietsersbond is door de wijkmanager van Zwolle Zuid
dhr. B. Michel gevraagd om een onderzoek te doen naar de fietstunnels in Zwolle
Zuid. Dit verzoek is binnen de gemeente afgestemd met de afdeling Beheer
Openbare Ruimte van de Eenheid wijkzaken. Centraal in dit onderzoek is de vraag
naar de kwaliteit en (sociale) veiligheid zoals fietsers die ervaren.
Vrijwilligers van de Fietsersbond waren bereid dit onderzoek uit te voeren. Het nu
voorliggende verhaal is het resultaat van onze bevindingen.

Inleiding
"A' jakkes wat is het hier donker".
"Wat een opgesloten gevoel heb ik hier".
"Ze mochten het hier ook wel eens overschilderen, want ik hoef niet te weten wat er
staat".
"Als ze nu eens de in/uitgang van die tunnel zouden voorzien van een egale asfaltlaag en
de tussennaden weer eens netjes opvullen of voorzien van een betere constructie dan
zou ik plezieriger en met minder risico de helling nemen."

Zomaar enkele uitspraken die u waarschijnlijk ook wel eens heeft uitgesproken of
gehoord heeft, wanneer het over fietstunnels ging.
Is het werkelijk zo erg of zijn het vooral vooroordelen die vaak door de niet-fietsers
weer eens bevestigd worden? Het is daarom tijd voor een onderzoek naar de
fietstunnels in Zwolle Zuid.
Op verzoek van de Wijkmanager is in 2002 aan de Zwolse afdeling van de
Fietsersbond gevraagd om de tunnels eens onder de loep te nemen. Na de nodige
vrijwilligers te hebben gemobiliseerd is het onderzoek in de eerste helft van 2003
uitgevoerd. Door diverse oorzaken liep de verslaggeving enige vertraging op.

Het onderzoek, de uitvoering
Hoe moet je tunnels onderzoeken? Na de onderzoeksvraag geaccepteerd te hebben
was dat het eerste probleem. Bij tunnels spelen een heleboel zaken zoals verlichting,
de sociale veiligheid, verkeersintensiteit, hellingen en onderhoud. Ook internet kan
een bron van kennis wezen. Zo vonden we onder andere het Vademecum
ontwerprichtlijnen voor fietstunnels van onze zuiderburen. Dit resulteerde in
onderstaande checklist welke gebruikt is voor onderzoek van de tunnels.
Om ons onderzoek enigszins praktisch uit te voeren is er een themalijst gemaakt
waarop we zo goed mogelijke bovenstaande onderwerpen hebben proberen onder te
brengen. Per thema hebben we een aantal vragen bedacht om de tunnels te
beoordelen. Verlichting, sociale veiligheid en natuurlijk de "harde" eigenschappen
van de tunnel.

Verschillende van onze leden hebben de tunnels beoordeeld. De gezamenlijke
Nummer Tunnel:

Locatie:

Categorie Vraag
Verlichting

Hoe is de tunnel overdag verlicht?

Verlichting

Hoe is de tunnel 's avonds/ 's nachts verlicht?

Verlichting

Hoe is de aanfiets route verlicht?

Verlichting

Heeft de tunnel wit licht?

Verlichting

Heeft de aanfietsroute wit licht?

Verlichting

Verlichting in het plafond (vandaalvrij)

De tunnel

Zijn er rode fietsstroken?

De tunnel

Is er een apart trottoir voor voetgangers?

De tunnel

Heeft de tunnel lichte wanden

De tunnel

Heeft de tunnel wijkende zijwanden

De tunnel

Heeft de tunnel een wijkende bovenwand?

De tunnel

Is de breedte / hoogte verhouding goed

De tunnel

Is het helling percentage goed ? (Zuid/Westkant)

De tunnel

Is het helling percentage goed ? (Noord/Oostkant)

De tunnel

Hoe is de afwatering in de tunnel?

De tunnel

Liggen de afwateringsroosters er vlak in?

De tunnel

Is er een scheiding met tegemoetkomend verkeer?

De tunnel

Is er ruimte voor passeren c.q. inhalen?

De tunnel

Geen Afwateringsroosters asfaltovergangen hobbels?

De tunnel

Wel lijnmarkering aanwezig (strepen op het asfalt)

De tunnel

Is de tunnel aanfietsbaar (geen trap e.d.)

OORDEEL
Opmerkingen
-- - +/- + ++ ja/nee

Sociale veiligheid Kun je bij het aanrijden door de tunnel kijken?
Sociale veiligheid Geen bochten in de op/afritten of in de tunnel?
Sociale veiligheid Is er zicht vanuit bebouwing op de tunnel?
Sociale veiligheid Geen hoge begroeiing op de aanfietsroute
Onderhoud

Het wegdek is comfortabel.

Onderhoud

Zijn de wanden graffiti vrij?

Onderhoud

Wordt graffiti vaak verwijderd?

Onderhoud

Worden bladeren/zooi/glas regelmatig geveegd

Onderhoud

Tunnel heeft naamgeving/verwijzingen.

Onderhoud

Afwatering, ook 's winters, goed

Allerlei

Alleen fietstunnel of komt er ook autoverkeer door?

Allerlei

Hoe is de "balans" fiets -autoverkeer in deze tunnel

resultaten zijn te vinden in de verzameltabel in de bijlage 2.
De resultaten zijn te vinden in bijlage 2 (en hebben hun weerslag in de verdere
beschrijvingen)
Het scoreformulier dat is toegepast.

Welke tunnels zijn onderzocht?
Zwolle blijkt rijk aan fietstunnels. Alleen in Zwolle Zuid werden er al 19 gevonden. Het
begrip tunnel is door ons vrij ruim geïnterpreteerd. Ook langere overkapte passages
hebben wij in dit onderzoek meegenomen.
In onze verslaglegging zijn enkele tunnels samengenomen zoals de tunnels onder
het spoor Oosterlaan / Hanzelaan omdat deze nagenoeg achter elkaar liggen en
door de fietsers als één tunnel worden ervaren.

1
2
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4
5
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8
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11
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14
15
16
17
18
19

Spoorlijn - Schellerdijk, Engelse Werk
IJsselallee, Parallelweg - Horreus de Haaspad
IJsselallee - Lünenpad
Spoorlijn, Oosterlaan, Hanzelaan -Van Karnebeekpad
Schellertunnel
Spoorlijn-Bloksteeg (IJsseltunnel)
Spoorlijn - Geren (Hortensiatunnel)
Spoorlijn, Ittersumallee - Zwarteweg
Burg. De Vos van Steenwijklaan, Spoorlijn -Thorbecketunnel
Ittersumallee - Bloksteeg
IJsselallee, Spoorlijn - Ten Busschepad
Oldeneelallee - Splijtloffpad
Oldeneelallee - Gerenpad
Spoorlijn - Oldenelerpad
Paxtonstraat - Nieuwe Weteringkade
Hollewandsweg - Radenpad
Wijheseweg - Aalvangersweg
Wijheseweg, Spoorlijn - Sekdoornpad
Spoorlijn - Soestweteringpad

Bevindingen en ervaringen van het Fietspanel
1

Spoorlijn-Schellerdijk, Engelse Werk
Deze tunnel is een onderdeel van 2 bewegwijzerde toeristische fietsroutes en
vervult een belangrijke recreatieve functie. In deze tunnel is geen verlichting
aanwezig. Doordat de tunnel achter de dijk ligt en het fietspad aan beide
zijden van het spoor weer de dijk opgaat is de overzichtelijkheid slecht. Men
rijdt snel de tunnel in, maar heeft geen (over)zicht op tegemoet komend
verkeer. Er wordt ook veel gewandeld op deze route en wandelaars moeten
goed uitkijken voor aansnellende
fietsers, die door de bochten slecht
de voetgangers kunnen zien.
Verlichting is niet aanwezig en bij
regenval en hoogwater in IJssel
staat er water in de tunnel. Er is
geen bebouwing aanwezig, wel
veel bossages zodat deze tunnel
niet sociaal veilig wordt gevonden.
Wegdek mag wel een keer
voorzien worden van nieuwe
deklaag.

2

IJsselallee,Parallelweg-Horreus de Haaspad.

Deze onderdoorgangen aan weerszijden van het spoor naar Amersfoort geven
door hun verlatenheid toch een onveilig gevoel. Verlichting is nauwelijks
aanwezig. De hoge struiken zijn gelukkig verderop. De route is niet
bewegwijzerd. Vooral aan de zuidkant is door de vele nieuwbouw onduidelijk
hoe de route loopt. Er ontbreekt een scheiding met voetgangers.Veel
studenten maken gebruik van deze route om bij de Hogescholen te komen
3

IJsselallee-Lünerpad
Door parkeerdruk bij de noordelijke toegang en
(te) grote stromen voetgangers en fietsers is de
situatie voor tegenliggers levensgevaarlijk. De
tunnel voldoet niet aan benodigde
capaciteitsbreedte. Overdag moet het
verlichtingsniveau omhoog, de tunnel wordt nu als
te donker ervaren. Bewegwijzering van de route is
minimaal, de route naar de Hogescholen is alleen

in het station nader aangeduid en verder ontbreekt nadere aanduiding. Door in
de Bremenstraat de Lünenstraat in te turen en een conclusie te trekken uit de
kleur van het verhardingsmateriaal kom je op de goede afslag.
4

Van Karnebeektunnel
Welbeschouwd zijn er drie aaneensluitende
tunnels (Oosterlaan, Spooremplacement,
Hanzelaan) maar voor de beleving van de fietser /
voetganger is dit één (te) lange tunnel. De helling
is aan weerszijden vrij steil en had onderbroken
moeten worden. Door de lengte van de tunnel is er
geen voordeel van de afdaling te behalen bij het
stijgen. Cameratoezicht zou de veiligheid kunnen verbeteren. De
stationsonderdoorgang kent diverse camera’s,
kan de van Karnebeektunnel niet meegenomen
worden in het toezicht? De tunnel is lang en
aan weerszijden zijn trapopgangen te vinden
waar mensen zich in kunnen verschuilen. In de
tunnel voldoet de verlichting, maar de
aansluitende routes en kruising bij de
noordelijke toegang hebben (door de goede
verlichting in de tunnel) een te laag
verlichtingsniveau van een verkeerde kleur.
Ook zorgt de drukte van/naar zuid voor hinderlijke bijverschijnselen. Vooral
fietsers die komend vanuit Zuid linksaf slaan richting
Westerlaan hebben weinig ruimte door de smalle
rijstroken. Ook komend vanuit de
Stationsbuurt/Molenweg en dan linksaf de tunnel in
is rond het spitsuur soms een hachelijke zaak, door
de beperkte ruimte een de onoverzichtelijke situatie.
Aan de zuidkant krijgt het wegdek door boomwortelgroei hinderlijke bobbels. Vooral in de
weekenden wordt veel rotzooi in de tunnels
achtergelaten door stappers. Er is wel een duidelijke bewegwijzering. De
tunnel is een van de belangrijkste tunnels voor de ontsluiting van Zwolle Zuid.

5

Schellertunnel
In de beleving van fietsers is dit weer één tunnel (IJsselallee, Jofferenlaan) en
de verschillende bouwjaren leveren geen grote
verschillen in de
beoordeling op.
De helling is
prima mede
door de korte
afdaling die is
gecreëerd door
de verhoogde
ligging van de IJsselallee. Met witte verlichting
in de tunnel zou deze net wat meer af zijn. Vooral in de weekenden wordt veel
rotzooi in de tunnels achtergelaten door stappers.

6

IJsselallee-Spoorlijn (IJsseltunnel)
De ze tunnel heeft begin januari 2004 , een maand
na heropening, geen verlichting zowel aan de
toeritten als in de tunnel. Dus is controle op wit licht
ook niet mogelijk.

7

Hortensiatunnel
De tunnel is
een grensgeval
waarbij de
daalsnelheid
nog benut kan
worden bij het
omhoog
gaan.Voor
minder validen
is de hellingslengte eigenlijk te lang. Wit licht maakt de tunnel totaal sociaal
veiliger. Regelmatig schoonmaken van de TL lichtbakken zou het rendement
van de verlichting kunnen verhogen. Een minpunt van deze tunnel is dat,
ondanks de brede entree vanuit de centrum-zijde, er geen zicht is op wat zich
in de tunnel bevindt. Pluspunt is de verkeersregelinstallatie op de hoek van de
Hortensiastraat die voor fietsers vaak groen geeft, wat de doorstroming
bevordert.

8

Ittersumallee, Spoorlijn-Zwartepad
Deze tunnel is een voorbeeld van hoe het niet moet in de aan en afrijroute.
Komende van / naar Oldermannenlaan is er een te scherpe bocht en alsnog
een oversteek met verkeerslichten. Vooral voor oudere mensen is de ‘bocht’
moeilijk haalbaar. Verder is het vooral in de spits met veel fietsers een smalle
ruimte om door te fietsen naar de Nieuwe Deventerweg.
De “kortste ” route naar de aanliggende woonwijken is daardoor langer dan bij
gewoon over de overweg mogen. Nu de Duurzaam Veilig (30km) gebieden zo
dicht bij zijn is afremming van snelverkeer door herinrichting van vierbaans
weg een must. Voorstel:
Maak een fietsstraat met
toegang vanaf de
Oldermannenlaan en breng
de fietsoversteek over de
Ittersumallee naar de
andere zijde van Nieuwe
Deventerweg.
Deze tunnel heeft geen wit
licht. De overgangen van
dag- naar kunstlicht worden
als vrij groot ervaren. De
witte belijning wordt wel als
duidelijk ervaren.

9

Burg. De Vos van Steenwijklaan, Spoorlijn -Thorbeckepad
Gewoon een fraaie simpele tunnel.
Heldere witte kleur. Zo kort
mogelijk. Deze tunnel krijgt van ons
testpanel een hoge beoordeling.
Witte tunnelverlichting zou hem
helemaal af maken. De toegang
vanaf de Burg. Vos van
Steenwijklaan kent een wat te
scherpe bocht. Er is geen
bewegwijzering vanaf de
Provincieroute naar de tunnel en
ook vanaf de Nieuwe Deventerweg
niet.

10

Ittersumallee - Bloksteeg
Over deze tunnel zijn onze fietsers niet
echt enthousiast. Men kan er niet goed
doorheen kijken, de donkere
wandbekleding maakt de tunnel voor
het gevoel nog smaller en donkerder.
De hoge bossages boven de
bekleding versterken deze indruk. De
hellingen worden als vrij steil ervaren
en de verlichting is matig. Het is ook
moeilijk te zien wat zich in de tunnel
afspeelt. De bewegwijzering is ook niet
optimaal.

11

IJsselallee,Spoorlijn -Ten Busschepad
Op zich is het prettig dat fietsers niet hoeven te wachten voor stoplichten bij de
kruising, want dit zou waarschijnlijk tot lange wachttijden leiden.Dit is een

voorbeeld van hoe een tunnel niet moet zijn. Geen doorkijk naar de andere
kant door de bocht in de tunnel. Je rijdt de tunnel heel donker in. Verder een
slechte bewegwijzering naar een toch belangrijk industrieterrein als de
Marslanden met de bouwmarkten dichtbij. De keuze voor de tunnel is hier

echter geen prettig alternatief. De verlichting overdag is matig en ’s avonds
redelijk. Een bocht in een tunnel en geen zicht vanuit enige bebouwing op de
tunnel maakt het tot een sociaal onveilige omgeving. Bij vorst geeft de lekkage
onnodige gladheid. Een waarschuwingsbord is hier niet afdoende. Verder is de
bewegwijzering van de route minimaal.
12

Oldeneelallee - Splijtloffpad
Door hoge ligging van Oldeneelallee
een goed ontwerp. De verlichting kan
beter door wit licht te gebruiken. Het is
een goede verbinding tussen
Gerenbroek en Gerenlanden. De
bossages langs de route moeten wel
kort gehouden worden. Bij een betere
bewegwijzering kan het gebruik van de
tunnel toenemen.

13

Oldeneelallee-Gerenpad
Een goede verbinding tussen
Gerenlanden en Gerenbroek. Verlichting
kan beter door de toepassing van wit licht.
De verharding is aan vernieuwing toe.
Deze tunnel ligt logisch in een route maar
bewegwijzering kan geen kwaad. De
begroeiing moet wel goed bijgehouden
worden.

14

Spoorlijn-Oldenelerpad
Voor het sociaal veilig gevoel is dit de
ideale onderdoorgang. Niet te ver van
een benzinepomp. Naast een druk
bereden straat op gelijke hoogte.
Controle van de verkeerslichten op
fietsvriendelijkheid heeft nog niet plaats
gevonden.

15

Paxtonstraat - Nieuwe Weteringkade
Een prima onderdoorgang. Door de geringe
afmetingen is verlichting niet nodig. Door de
weide taluds zonder hoge beplanting is de
tunnel overzichtelijk. De tunnel is ook prettig
ondiep. Het vrij houden van graffiti zal wel
een punt van aandacht blijven. De ligging
buiten een woonbuurt zorgt wel voor een
gebrek aan sociale controle.

16

Hollewandsweg - Radenpad
De verlichting van deze tunnel wordt
als matig ervaren. Er is geen wit
licht, en zelfs overdag heb je het
gevoel een donker gat in te fietsen.
Het is jammer dat het wegdek van de
fietsroute niet goed aansluit bij de
rode fietsstrook die in de tunnel ligt.

17

Wijheseweg - Aalvangersweg
Het is prettig dat er een tunnel
onder de Wijheseweg is
gekomen. Deze tunnel wordt ook
door autoverkeer gebruikt. Deze
tunnel is daarom aan de krappe
kant, wanneer auto- en
fietsverkeer gelijktijdig gebruik
maken van de tunnel. Er mag
ook wel duidelijker aangegeven
worden dat ook auto’s van deze
tunnel gebruik maken. Misschien
is enige markering tussen de
rijbanen hier wel wenselijk.
Overdag werd de tunnel door het testpanel als vrij donker ervaren. Een nadeel
van deze tunnel is het ontbreken van enige bebouwing met goed zicht op de
tunnel.

18

Wijheseweg, Spoorlijn - Sekdoornpad
Deze tunnel “duikt” met een bocht onder
de weg door. Er is dus al gauw slecht
zicht op wat zich in de tunnel bevindt
wanneer men hierop aanrijdt. De tunnel is
niet verlicht. En zeker bij wat donker weer
rij je algauw in de zwarte gaten. De T-

splitsing als je de tunnel uitkomt is ook
verre van ideaal. De tunnel oogt
ondanks de voetgangersstrook vrij
smal. Waarom is er in het vervolg van
de route geen trottoir die aansluit op
dat van de tunnel, terwijl dat verder in
de route nergens meer te vinden is?
De belijning ontbreekt in deze tunnel.

19

Spoorlijn - Soestweteringpad
De tunnel langs de wetering en onder het spoor
door is een dieptepunt voor fietsers. Hoewel op
een mooie toeristische fietsroute gelegen, is de
helling met een trap uitgevoerd. De helling is vrij
steil. Zeker met een zware fiets is het nemen van
deze route een hele bevalling. De trap is begroeid
met onkruid en er ligt veel zwerfvuil bij de
onderdoorgang. Dit kan veel beter! Zorg voor een
normaal befietsbare af-en oprit!
De bijgevoegde foto is een ander dieptepunt op de
“Wetering route” en de “Hanzeroute” nl. de tunnel
bij Gerenweg- Weteringpad.

Discussie
De Fietsersbond is door de Wijkmanager gevraagd om dit onderzoek naar de tunnels
in Zwolle-Zuid uit te voeren. Als Fietsersbond hebben we dan ook bepaalde
verwachtingen over de geconstateerde gebreken en omissies. We weten als
Fietsersbond dat de gemeente Zwolle niet over een grote pot geld beschikt om alle
omissies te verhelpen. Wel is het zo dat we deze rapportage niet vrijblijvend hebben
gemaakt. We verwachtten dat in het komende wijkactie- en onderhoudsplannen de
resultaten van dit onderzoek actief worden meegenomen.

Conclusies











Over het algemeen scoren de Zwolse tunnels binnen de bebouwing niet
slecht. Hoe verder van de bebouwing hoe slechter de tunnels worden ervaren.
In de Zwolse situatie komt het nogal eens voor dat de tunnelverlichting en de
“buitenverlichting” niet met elkaar in overeenstemming zijn zoals bij de Van
Karnebeektunnel en de aansluitende Schellertunnel. Het zou mooi zijn als het
witte helder licht van (enkele van) de aanfietsroutes ook in de tunnels zou
worden voortgezet of wanneer het witte licht van de tunnel zou kunnen wordt
voortgezet op de routes. De Fietsersbond zou graag op alle hoofdfietsroutes
wit licht zien.
Vooral de wat oudere tunnels hebben geen wijkende zij- of bovenwanden en
geven daardoor een kleine besloten indruk.
De hellingpercentages in de tunnels leveren in het algemeen voor de meeste
fietsers geen problemen op. Een uitzondering zijn de Van Karnebeektunnel en
de IJsseltunnel waar hellingspercentage en hellingslengte als “stevig” worden
ervaren.
Bij een aantal tunnels is de ruimte om te passeren aan de krappe kant.
Er zijn verschillende tunnels waar men bij het aanrijden niet door de tunnel
kan kijken, zoals de Hortensiatunnel en de Ten Busschekamptunnel naar
Marslanden en Bloksteeg (Ittersumallee). Dit wordt als sociaal onveilig
ervaren. Dit is een extra aandachtspunt voor het ontwerp van de spoortunnel
bij het Ecodrome. Hopelijk wordt deze snel gerealiseerd.
Een betere routemarkering is zeker voor fietsers die onbekend zijn in ZwolleZuid een hele verbetering. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een
vernieuwde uitgave van de fietskaart voor Zwolle is dan ook wenselijk, evenals
een betere bebording van de routes.

Aanbevelingen
Bij het ontwerpen van tunnels gelden de volgende opmerkingen:
 Een goede toegankelijkheid minimaliseert de verblijfsduur in de tunnel en
daarmee het gevoel dat men van de omgeving is afgesloten. Een goede
toegankelijkheid kan onder meer worden bereikt door de te kruisen weg iets
'op te tillen', zodat de fietser een minder groot hoogteverschil hoeft te
overbruggen.
 Een tunnel moet overzichtelijk zijn: de uitgang van de tunnel moet al bij de
ingang zichtbaar zijn. Ook dit is, naast de goede toegankelijkheid, een
argument om de te kruisen weg iets 'op te tillen'. Verder mag een tunnel geen
mogelijkheden bieden om zich te verschuilen. Er mogen dus geen nissen of
dode hoeken in voorkomen. Een punt van aandacht bij enkele tunnels zijn de
wanden van een tunnel. Deze zouden het liefst naar boven toe moeten wijken.
 Tunnels moeten bij voorkeur kort zijn. Dat maakt ze niet alleen overzichtelijk,
maar ook daglicht krijgt in een korte tunnel meer kans dan in een lange.
 Tunnels moeten goed worden verlicht. Zowel de verkeersveiligheid als sociale
veiligheid vereisen dat het in tunnels niet aanmerkelijk donkerder is dan
daarbuiten. Over de gewenste lichtsterkte is overigens nog te weinig bekend.
Overdag is een toereikende lichtsterkte bij lange tunnels met kunstlicht
nauwelijks te bereiken. Soms kan men het plafond onderbreken om daglicht
toe te laten. 's Avonds moet de overgang van 'daglicht' naar kunstlicht en
andersom gelijkmatig verlopen. Dit betekent dat ook buiten de tunnel
verlichting aanwezig moet zijn, zodat de fietser zich aan de wijzigende
lichtsterkte kan aanpassen.
 Naast de lichtsterkte is ook de kleur van de tunnelwanden van belang: lichte,
vriendelijke kleuren hebben een gunstiger effect op de subjectieve sociale
veiligheid dan grauwe en koude kleuren. Een kleurverloop van donker aan de
einden naar licht in het midden van de tunnel resulteert tevens in een grotere
subjectieve sociale veiligheid. Het helpt de verlichtingsovergang gemakkelijker
te nemen.
 Om vernieling te voorkomen verdient het aanbeveling de verlichtingsarmaturen zo veel mogelijk te verzinken in wand of plafond. Ook is het
belangrijk om te zorgen voor armaturen die bij vernieling snel en gemakkelijk
te repareren of te vervangen zijn; is over het algemeen redelijk.
 De taluds aan weerszijden van de tunnelingangen mogen niet te steil zijn
(maximaal1 : 1). Dit heeft als voordeel dat het gevoel opgesloten te zitten,
afneemt.
 De afwatering vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Vaak blijft er vuil, zoals
bladeren en papier bij de overgang van de helling naar de tunnelvloer liggen.
Een tunnel moet daarom snel en eenvoudig schoon te vegen zijn.
 Een tunnel moet bij voorkeur worden aangelegd in een gebied waar veel
sociale activiteiten plaatsvinden. Omdat een tunnel echter ook 's avonds en 's
nachts gebruikt wordt, is de aanleg in de nabijheid van café's en dergelijke af
te raden.

Medewerkers onderzoek
De Fietsersbond afdeling Zwolle wil graag de volgende personen hartelijke bedanken
voor de medewerking aan het onderzoek;
Hans Hop, Jelle ter Burg, Wim Ganseij, Marcel Span, Janneke Groeneweg, Sinie van
Dijk, Wil van Dijk

Bijlage 1: Overzicht SITUATIE TUNNELS
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Oldeneelallee - Splijtloffpad

IJsselallee, Spoorlijn - Ten Busschepad

Ittersumallee - Bloksteeg

Spoorlijn, Ittersumallee - Zwarteweg

Spoorlijn - Gerenpad (Hortensiatunnel)

Spoorlijn - Hortensiapad (IJsseltunnel)

Schellertunnel

Spoorlijn, Oosterlaan, Hanzelaan -Van Karnebeekpad

IJsselallee - Lünenpad

Burg. De Vos van Steenwijklaan, Spoorlijn -Thorbecketunnel

Tunnelnaam

IJsselallee, Parallelweg - Horreus de Haaspad

Spoorlijn - Schellerdijk, Engelse Werk

Bijlage 2 De meetresultaten van het tunnelonderzoek in Zwolle Zuid
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Sociale veiligheid
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Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
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Onderhoud
Onderhoud
Allerlei
Allerlei

Zijn er rode fietsstroken?
Is er een apart trottoir voor voetgangers?
Heeft de tunnel lichte wanden
Heeft de tunnel wijkende zijwanden?
Heeft de tunnel een wijkende bovenwand?
Is de breedte / hoogte verhouding goed
Is het helling percentage goed ? (Zuid/Westkant)
Is het helling percentage goed ? (Noord/Oostkant)
Hoe is de afwatering in de tunnel?
Liggen de afwateringsroosters er vlak in?
Is er een scheiding met tegemoetkomend verkeer?
Is er ruimte voor passeren cq inhalen?
Geen Afwateringsroosters asfaltovergangen
hobbels?
Wel lijnmarkering aanwezig (strepen op het asfalt)
Is de tunnel aanfietsbaar, (geen trap e.d.)
Kun je bij het aanrijden door de tunnel kijken?
Geen bochten in de op/afritten of in de tunnel?
Is er zicht vanuit bebouwing op de tunnel?
Geen hoge begroeiing op de aanfietsroute
Het wegdek is comfortabel
Zijn de wanden graffiti vrij?
Wordt graffiti vaak verwijderd?
Worden bladeren/zooi/glas regelmatig geveegd
Tunnel heeft naamgeving/verwijzingen?
Afwatering, ook 's winters, goed
Alleen fietstunnel of komt er ook autoverkeer door?
Hoe is de "balans" fiets -autoverkeer in deze tunnel
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