
  	

 
Onderzoek naar de fietsersvriendelijkheid van het gebied De Zeeland 
 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van ervaringen van de leden van de kerngroep heeft de afdeling Bergen op 
Zoom van de Fietsersbond een onderzoek ingesteld naar de fietsersvriendelijkheid van het 
gebied De Zeeland.  
In het onderzoek zijn verkeersveiligheid, directheid en comfort de belangrijkste aspecten. Bij 
de overwegingen is ook uitgegaan van een te verwachten verkeersgedrag van fietsers. 
Fietsers kiezen in meerderheid voor de kortste en vooral snelste routes zoveel mogelijk 
wachten vermijdend. De door de inrichter van een gebied beoogde verkeersregulering wordt 
door de fietser lang niet altijd gevolgd. In verband met de veiligheid van voetgangers, 
automobilisten en de fietser zelf is het van belang bij de inrichting van een gebied in hoge 
mate rekening te houden met verkeerskeuzes van fietsers. 
 
De Fietsersbond gaat bij de beoordeling van de fietsersvriendelijkheid van het gebied uit van 
het zoveel mogelijk gescheiden houden van de verkeerssoorten auto, fietser en voetganger. 
Dat betekent onder andere dat er zo min mogelijk fietsbewegingen zouden moeten zijn op de 
autoparkeerterreinen zelf. Vanwege het groot aantal auto-parkeerbewegingen en het inladen 
van boodschappen is dit in verband met de veiligheid van alle bezoekers vanzelfsprekend. 
 
In deze notitie worden de belangrijkste fietsroutes van en naar de fietsparkeerplaatsen van 
de belangrijkste functies in het gebied beschouwd.  
 
De startpunten van de belangrijkste fietsroutes zijn:  
• Kruising Wagenpleintje en Van Konijnenburgweg (F1) 
• Kruising Escarp en het Retranchement (F2) 
• Kruising Retranchement en Lunet (F3) 
• Kruising Markiezaatweg en Calandweg (F4) 
• Kruising Markiezaatweg en Van Konijnenburgweg (F5) 
 
De fietsparkeerplaatsen bij de belangrijkste functies zijn: 
• Gebouw “De Zeeland” (aan de west- en aan de oostzijde A) 
• Bioscoop “Kiek in de Pot” (B) 
• Praxis (C) 
 
 
In deze notitie heeft de Fietsersbond zo gestructureerd mogelijk de belangen van fietsers en 
ook de daarmee samenhangende belangen van andere verkeersdeelnemers belicht. Op 
eenzelfde wijze kunnen ook de belangen van voetgangers en automobilisten beschouwd 
worden. Aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid, de directheid en het comfort voor 
voetgangers en automobilisten kunnen dan toegevoegd worden. Hierin moet dan ook de 
veiligheid van de autobezoekers die na het parkeren voetganger zijn geworden, betrokken 
worden. 
 
 
  

secretariaat:  Ravelstraat 66, 4614 XE Bergen op Zoom 
telefoon:   0164 244466 
email:    bergenopzoom@fietsersbond.nl 
website:   http://bergenopzoom.fietsersbond.nl 
   



Conclusies 
• De toegang naar het gebied vanaf het Wagenpleintje is zeer gevaarlijk voor voetgangers 

en fietsers. Allereerst het oversteken van de van Konijnenburgweg, maar ook de 
voorzieningen voor voetgangers en fietsers op het trajectdeel langs de voormalige Praxis. 

• Het is de Fietsersbond opgevallen dat er, bij het in het gebied voor een goede afwikkeling 
van autoverkeer ingestelde eenrichtingsverkeer, weinig rekening gehouden is met 
fietsers. 

• De muur (schanskorf) tussen het woongebied “Kijk in de Pot” en het bedrijvengebied “De 
Zeeland” is belemmerend voor een soepele afwikkeling van fietsers- en 
voetgangersverkeer in oostelijke richting 

 
 
 
Aanbevelingen 
• Vanwege de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers is het van belang de nu zeer 

gevaarlijke oversteek Wagenpleintje – Konijnenburgweg opnieuw in te richten. 
• Richt in samenhang met de vorige aanbeveling ook het traject Wagenpleintje - Van de 

Laarstraat (naast de voormalige Praxis) voor voetgangers en fietsers opnieuw in. In feite 
ontbreekt er hier een voetgangersstrook. 

• Realiseer een doorsteek (x) vanaf het dubbele fietspad aan de Markiezaatsweg naar de 
westelijke fietsparkeerplaats van gebouw De Zeeland. Dit kost een autoparkeerplaats. 

• Maak van de eenrichtingsweg onmiddellijk ten zuiden van gebouw “De Zeeland” een 
tweerichtingsweg voor fietsers  

• Realiseer een doorsteek (y) vanaf het dubbele fietspad aan de Markiezaatsweg naar de 
eenrichtingsweg ten zuiden van gebouw “De Zeeland”. Dit kost een autoparkeerplaats. 

• Realiseer een doorsteek (z) vanaf het dubbele fietspad aan de Markiezaatsweg naar de 
eenrichtingsweg langs de Praxis. Dit kost een autoparkeerplaats. 

• Maak een doorsteek van de muur (schanskorf) vanaf Saillant ter hoogte van de bioscoop. 
• Een door de Fietsersbond minder gewenste maar niet te vermijden wijziging betreft het 

eenrichtingsregime voor fietsers. Sta fietsverkeer toe in twee richtingen op de meest 
oostelijk en zuidelijk gelegen eenrichtingswegen rondom gebouw “De Zeeland”. 

 
In de bijgevoegde bijlagen worden alle routes uitvoerig beschreven.  
De Fietsersbond vraagt speciale aandacht voor bijlage 9: “Nawoord” 
 
De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom hoopt dat deze notitie een aanzet is tot 
verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van alle functies in het gebied. 
 
De Fietsersbond is graag bereid het een en ander toe te lichten. 
 
 
Bergen op Zoom, 22 december 2016 
 
Namens de Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom, 
 
Piet C. Bruys, voorzitter 
 
 



Bijlage 1: Eenrichtingsverkeer terrein De Zeeland 
 

 
 
Alle eenrichtingsaanduidingen gelden voor auto’s én fietsers, behalve op het traject 
Wagenpleintje - Van de Laarstraat (naast de voormalige Praxis) daar zijn beide richtingen 
toegestaan voor fietsers.  



Bijlage 2: Toegangspunten voor fietsers tot het gebied en fietsparkeerplaatsen bij de 
belangrijkste functies 

 
 
F1: Kruising Wagenpleintje en Van Konijnenburgweg 
F2: Kruising Escarp en het Retranchement 
F3: Kruising Retranchement en Redoute 
F4: Kruising Markiezaatweg en Calandweg 
F5: Kruising Markiezaatweg en Van Konijnenburgweg 
 
A:  Fietsparkeerplaats gebouw De Zeeland 
B:  Fietsparkeerplaats bioscoop “Kiek in de Pot” 
C:  Fietsparkeerplaats Praxis 
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Bijlage 3: Routes naar de fietsparkeerplaatsen gebouw De Zeeland (A) 
 
 

• De fietsroutes vanuit F5 en F4 naar A kunnen verbeterd worden door een doorsteek x te 
realiseren vanaf het dubbele fietspad rechtstreeks naar de westelijke parkeerplaats A 

• De fietsroutes vanuit F3 en F2 naar A zijn goed. 
• De fietsroute vanuit F1 naar A is voor verbetering vatbaar 

  
Gevaarlijke schuine oversteek, druk (afslaand) 
autoverkeer 
 

Veel fietsers rijden rechtdoor over het 
parkeerterrein manoevrerend vanwege de vele 
parkeerbewegingen en het inladen van auto’s 

  
Fietsen over het parkeerterrein manoevrerend 
vanwege de vele parkeerbewegingen en het 
inladen van auto’s 

Goed fietsparkeervoorziening 
Ook een voorziening voor kratjesfietsen? 
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Bijlage 4: Routes vanaf de fietsparkeerplaatsen gebouw De Zeeland (A) 

 
 
• De fietsroute vanuit A naar F5 kan verbeterd worden door een doorsteek x te realiseren 

rechtstreeks naar het dubbele fietspad 
• De fietsroute vanuit A naar F4 (langs de noordzijde van gebouw De Zeeland) zal door 

fietsers niet gekozen worden. Deze situatie kan verbeterd worden door een doorsteek y te 
realiseren en fietsen in twee richtingen toe te staan op de onmiddellijk ten zuiden van 
gebouw “De Zeeland” gelegen weg. Nog beter kunnen deze bezoekers gebruikmaken van 
de parkeerplaats A aan de westelijke zijde. 

• De fietsroutes vanuit A naar F3 en F2 zijn goed. 
• De fietsroute vanuit A naar F1 kent mogelijk een gevaarlijke oversteek bij het 

Wagenpleintje. 
 

  
Doorsteek x Doorsteek y 
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Bijlage 5: Routes naar de fietsparkeerplaats bioscoop “Kiek in de Pot” (B) 

 
 
• De fietsroutes vanuit F5 en F4 naar B via het dubbele fietspad aan de Markiezaatsweg 

zijn uitstekend. 
• De fietsroutes vanuit F3 en F2 naar B die in de tekening zijn aangegeven zijn een gevolg 

van het eenrichtingsregime. Fietsers zullen deze routes nooit kiezen. Ze zullen eerder 
vanaf Escarp langs de laad- en losplaats aan de achterzijde van het L-gebouw via het 
parkeerterrein naar de bioscoop gaan of tegen het eenrichtingsverkeer langs Praxis hun 
weg vervolgen. In feite is de muur (schanskorf) de grootste belemmering. Een doorsteek 
vanaf Saillant (ter hoogte van de bioscoop) kan daarvoor een oplossing zijn.  

• De fietsroute vanuit F1 naar B die in de tekening is aangegeven is een gevolg van het 
eenrichtingsregime. Fietsers zullen deze route nooit volgen. Ook de beoogde route via F5 
zullen ze niet kiezen. Ze kiezen ervoor om tegen het eenrichtingsverkeer langs Praxis 
naar de bioscoop te gaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is om op de meest oostelijk 
en zuidelijk gelegen eenrichtingswegen rondom gebouw “De Zeeland” voor fietsers twee 
richtingen toe te staan. Deze oplossing is minder gewenst. 

• Het is opvallend dat de fietsparkeerplaats aan de achterzijde van de bioscoop ligt. Dit 
werkt foutparkeren in de hand. 

  
Fietsparkeren aan de achterzijde Sluiproute 
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Bijlage 6: Routes vanaf de fietsparkeerplaats bioscoop “Kiek in de Pot” (B) 

 
 
• Op het parkeerterrein van de bioscoop ter hoogte van het L-gebouw is er een 

eenrichtingsverbod. Het is onzinnig dit ook voor fietsers te laten gelden. Om de oversteek 
voor fietsers naar de juiste rijbaan te realiseren moet een doorsteek naar de uitritbaan 
voor auto’s gemaakt worden. Dit kost twee parkeerplekken  

• De fietsroutes vanuit B naar F5 en F4 zijn uitstekend. 
• De fietsroutes vanuit B naar F3 en F2 die in de tekening zijn aangegeven zijn een gevolg 

van de muur (schanskorf). Mogelijk kiezen fietsers een route langs de laad- en losplaats 
aan de achterzijde van het L-gebouw. In feite is de muur (schanskorf) de grootste 
belemmering. Een doorsteek vanaf Saillant (ter hoogte van de bioscoop) kan daarvoor 
een oplossing zijn.  

• De fietsroute vanuit B naar F1 is de voor de hand liggende route. Een oversteek naar het 
Wagenpleintje is gevaarlijk. 

 

  
Onzinnig verbod voor fietsers Sluiproute 
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Bijlage 7: Routes naar de fietsparkeerplaats Praxis (C) 
Deze parkeerplaats is door de omvang en minder intensief gebruik minder belangrijk. 
Fietsers gaan echter altijd fietsend naar hun parkeerplek. De bereikbaarheid van de 
fietsparkeervoorziening bij de Praxis wordt om die reden ook beschouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De fietsroute vanuit F5 naar C loopt over de parkeerplaats. De route naar de Praxis kan 
verbeterd worden door een doorsteek (z) te realiseren vanaf het dubbele fietspad naar de 
weg langs de Praxis. Deze oplossing kost een parkeerplaats. 

• De fietsroutes vanuit F4 naar C is goed. Als doorsteek (z) vanaf het dubbele fietspad aan 
de Markiezaatsweg gerealiseerd wordt dan is dat een verbetering. 

• De fietsroutes vanuit F3 en F2 naar C die in de tekening zijn aangegeven zijn een gevolg 
van het eenrichtingsregime. Fietsers zullen deze routes nooit kiezen. Ze zullen tegen het 
eenrichtingsverkeer naar Praxis gaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is om op de 
meest oostelijk en zuidelijk gelegen eenrichtingswegen rondom gebouw “De Zeeland” 
voor fietsers twee richtingen toe te staan. 

• De fietsroute vanuit F1 naar C die in de tekening is aangegeven is een gevolg van het 
eenrichtingsregime. Fietsers zullen deze route nooit volgen. Ze kiezen ervoor om tegen 
het eenrichtingsverkeer naar de Praxis te gaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is om 
op de meest oostelijk en zuidelijk gelegen eenrichtingswegen rondom gebouw “De 
Zeeland” voor fietsers twee richtingen toe te staan 
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Bijlage 8: Routes vanaf de fietsparkeerplaats Praxis (C) 
Deze parkeerplaats is door de omvang en minder intensief gebruik minder belangrijk. 
Fietsers gaan echter altijd fietsend naar hun parkeerplek. De bereikbaarheid van de 
fietsparkeervoorziening bij de Praxis wordt om die reden ook beschouwd. 

 
 
• De fietsroutes vanuit C naar F5 en F4 die in de tekening zijn aangegeven zijn een gevolg 

van het eenrichtingsregime. Fietsers zullen deze routes nooit kiezen. Ze zullen tegen het 
eenrichtingsverkeer naar de Markiezaatsweg gaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is 
om op de eenrichtingswegen langs de Praxis voor fietsers twee richtingen toe te staan. 
Als doorsteek (z) naar het dubbele fietspad aan de Markiezaatsweg gerealiseerd wordt 
dan is dat een verbetering 

• De fietsroutes vanuit C naar F3, F2 en F1 zijn goed. Een mogelijke oversteek bij F1 naar 
het wagenpleintje is gevaarlijk. 

  
Doorsteek z Twee richtingen voor fietsers 
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Bijlage 9: Nawoord 

 
 
 
Het is jammer dat bij de inrichting van het gebied De Zeeland er niet een dubbelzijdig 
fietspad met daarnaast een voetgangersstrook is gerealiseerd zoals in de tekening met een 
rode stippellijn is aangegeven. Als bovendien de twee in de notitie genoemde doorsteekjes x 
en y gerealiseerd zouden worden en er tweerichtingsverkeer voor fietsers op de weg 
onmiddellijk ten zuiden van gebouw De Zeeland zou worden toegestaan, dan zou een ideale 
situatie gecreëerd zijn. De bereikbaarheid van alle functies zou daarmee optimaal zijn 
geworden voor alle verkeerssoorten. Bovendien waren daarmee het autoparkeer-, het 
fietsverkeer en het voetgangersverkeer grotendeels gescheiden gehouden. De veiligheid en 
het comfort van alle bezoekers van de functies in het gebied zou daarmee optimaal 
geworden zijn. 
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