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Rol Veilig Verkeer Nederland  
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze 
de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen 
verbeteren. 

 
Algemeen  

 Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere 
factoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor   zover deze geen directe 
invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 

 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten 
verbonden;  

 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene 
verkeersveiligheid; 

 Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de 
daaruit volgende ontwerprichtlijnen. 

 
Situatie  
  
In Zwolle vormt de verbinding Belvédèrelaan - Havezathenallee in de wijk Stadshagen een belangrijke 
ontsluitingsroute. Op beide wegen geldt een max. snelheid van 50 km/u. De rijbaan bestaat uit twee 
rijstroken welke fysiek gescheiden zijn. Door de vestiging van een toekomstige stationhalte en de 
ondertunneling van de spoorlijn is een ingrijpende herinrichting ter plaatse noodzakelijk. Het tracé van 
de huidige doorgaande route wordt verlegd en er ontstaat een T- kruising gevormd door de noordzuid 
verbinding Belvédèrelaan met de westelijke zijtak Havezathenallee. 
 
Onderstaande foto toont de toekomstige vormgeving volgens de laatste variant: 
 
 

 
 



 

 
 

Probleemstelling  
- Bewoners langs de parallelweg van de Havezathenallee vinden de nieuwe situering van de 
 oversteekplaats onveilig voor fietsers en voetgangers.  

 
Standpunt wegbeheerder  
In het vooroverleg met de projectleider dhr. T. Wolters en de ontwerper dhr. H. Hollegien  van de 
gemeente Zwolle zijn meerdere varianten voor een herinrichting besproken waarbij vooral de 
verkeersveiligheid voor kruisend fiets- en voetgangersverkeer een belangrijke rol speelde. 
Tevens zijn de bezwaren van aanwonenden en de door hen voorgestelde alternatieven toegelicht.  
In het laatste ontwerp is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de bezwaren van bewoners.   
In het eindontwerp wordt de huidige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers (punt 1 op de foto) 
opgeheven en in westelijke richting verplaatst naar een oversteekplaats in een nieuw aan te leggen 
rotonde. Omdat er onvoldoende ruimte is voor een gebruikelijke rotonde is gekozen voor  een rotonde 
in de vorm van een ei (eivonde). De nieuwe oversteekplaats voor fietsers en voetgangers komt 
ongeveer in het midden van de eivonde te liggen (punt 2). De oversteekplaats is bestemd voor 
oversteken in beide richtingen en is voorzien van een fysieke middenscheiding. Aan alle bestuurders 
op de rotonde dient voorrang te worden verleend.   
 
Door de aansluitende rijstroken van de Havezathenallee onder een hoek te laten aansluiten wordt, 
evenals bij de gebruikelijke rotondevorm, autoverkeer vanuit elke richting gedwongen de rijsnelheid 
drastisch te verminderen. Die gematigde snelheid wordt ook op de eivonde afgedwongen door de 
krappe boogstralen.  Ten behoeve van grotere voertuigen worden de binnen- en buitenbochten van 
rammelstroken voorzien. 
In het verlengde van de oversteekplaats ligt een verbinding naar de scholen, parkeerplaatsen en 
stationhalte. Deze verbinding zal worden uitgevoerd als een fietsstraat (punt 3). Via deze fietsstraat 
kan alle verkeer de Belvédèrelaan ongelijkvloers kruisen. 
 

Probleemanalyse  
Op woensdag 28 oktober is bovenstaande variant besproken met meerdere aanwonenden van de 
parallelweg Havezathenallee. Tegen het verwijderen van de huidige oversteekplaats over de 
Havezathenallee was geen bezwaar. Met de situering van de nieuwe oversteekplaats was men het 
echter niet eens. Gevreesd wordt voor zeer onveilige situaties door de talrijke verkeersbewegingen 
ten gevolge van de nieuwe vormgeving. Met name voor de veiligheid van de jongste scholieren wordt 
gevreesd. Dat automobilisten voldoende belemmerd zouden worden in hun rijsnelheid werd eveneens 
in twijfel getrokken. Bovendien zou door het afremmen en optrekken de geluidsoverlast toenemen en 
de wettelijke grenswaarden overschreden worden. Eén van de bewoners heeft inmiddels 
geluidsmetingen laten uitvoeren. Benadrukt is dat VVN verkeerssituaties uitsluitend beoordeelt op 
verkeersveiligheidsaspecten en het aspect geluidsoverlast buiten beschouwing laat.  
De aanwonenden zien veel meer in één van de door hen voorgestelde alternatieven t.w.: 
1 de oversteekplaats ongelijkvloers aanleggen; 
2 de oversteekplaats circa 150 meter in westelijke richting te verschuiven. 
Door de gemeente zijn beide alternatieven onderzocht maar om meerdere redenen niet haalbaar 
geacht. 

  



 

 
 

 
Conclusies en aanbevelingen  
Gelet op het vorenstaande beperken wij ons tot het beoordelen van de laatste variant en zijn onze 
conclusies als volgt: 
A Evenals de aanwonenden zouden wij ook graag een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en 
 voetgangers willen realiseren. In dat geval zou de aansluiting van de Havezathenallee op de 
 Belvédèrelaan echter in een tunnelbak komen te liggen.   
 De gemeente heeft dit onderzocht en vastgesteld dat, nog afgezien van de beschikbare 
 ruimte, deze vormgeving om verkeersveiligheidsredenen (uitzicht, zichtbaarheid,  
 bereikbaarheid in geval van calamiteiten en hogere rijsnelheden) ongewenst is.     
B Het verschuiven in westelijke richting achten wij uit oogpunt van verkeersveiligheid 
 ongewenst vanwege de hogere rijsnelheden en het ontbreken van voldoende opstelruimte. 
 Bovendien zou hierdoor een onlogische fiets en voetgangersroute ontstaan hetgeen het 
 oversteken op ongewenste plaatsen zou bevorderen. 
C De thans voorliggende variant achten wij uit oogpunt van verkeersveiligheid een belangrijke 
 verbetering ten  opzichte van de huidige oversteekplaats. Door deze vormgeving wordt een 
 lage rijsnelheid afgedwongen hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor het veilig kunnen 
 oversteken door fietsers en voetgangers. 
D De toezegging van de projectleider dat in nauw overleg met de aanwonenden de verdere 
 details in de uitvoering (beplanting, verlichting, soort verhardingen etc) nader zullen worden 
 uitgewerkt, sterkt onze mening dat door de wegbeheerder aan de verkeersveiligheid de 
 hoogste prioriteit wordt gegeven. 
 Desgewenst kunt u dan opnieuw een beroep doen op VVN. 
 
Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Totstandkoming advies 
 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door: 
P.K. Buter, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland. 
 
 
Afschrift te zenden aan: 
- gemeente Zwolle Postbus 10007, 8000GA Zwolle t.a.v. dhr. T. Wolters, projectleider 
- VVN afd. Zwolle p/a secr. Scheldelaan 68 , 8032ES Zwolle  
 



 

 
  
  
Vragen of opmerkingen 
 
Voor vragen of opmerkingen over dit 
onderzoek kunt u contact opnemen met uw 
dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer 
Nederland. Zie hiernaast voor gegevens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer 
Nederland behalve van vrijwilligers ook voor 
een groot deel afhankelijk van financiële 
bijdragen van derden. Help daarom mee deze 
dienst in stand te houden. Met uw steun 
kunnen ongelukken worden voorkomen. Word 
vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland 
of doneer via www.veiligverkeernederland.nl. 
 

Meer informatie 
gegevens van VVN 
 
 
t.limbeek@vvn.nl 
 
 
 
 
Stationsstraat 79a 
3811 MH Amersfoort 
Postbus 66 
3800 AB Amersfoort 
 
088 524 88 00 ( ma t/m vr 8.30-17.00 uur) 
info@vvn.nl 

www.vvn.nl 


