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Geacht college,
Met ambtenaren van uw gemeente hebben wij de afgelopen maanden twee keer een schouw
gehouden langs verkeersknooppunten in het wijk- en sportdeel van het Buytenpark. Van die
schouw hebben we aantekeningen gemaakt en foto’s, die we u desgewenst kunnen toezenden.
Naar aanleiding daarvan hebben wij met die ambtenaren afgesproken, ook u te attenderen op de
noodzaak hier en daar de verkeersgeleiding in dit gebied te verbeteren.
Dit omdat het niet alleen maar een uitvoeringszaak betreft, maar dat waarschijnlijk ook
voorbereidende besluitvorming nodig is en wellicht ook een – bescheiden – budget. Zoals dat
immers ook is gebeurd voor de verbetering van de verkeersgeleiding in het natuurdeel van het
Buytenpark, dit als gevolg van de op 3 december 2012 door de gemeenteraad aanvaarde motie
Wandelen en fietsen in het Buytenpark.
Op de nu beschikbare gemeentelijke kaarten ziet het wijk- en sportdeel van het Buytenpark er als
volgt uit (met aan de bovenkant de wijk Buytenwegh, zie volgende pagina):
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Wij nemen aan dat het niet de bedoeling is dat op enig pad binnen dit gebied gemotoriseerd
verkeer is toegestaan, met als enige uitzondering voertuigen die van deze paden gebruik moeten
maken om veiligheidsredenen en voertuigen die moeten zijn bij het baggerdepot.
Dan lijkt het ons van belang dit ook duidelijk aan te geven, en waar mogelijk bovendien een
onderscheid te maken tussen paden die alleen door voetgangers mogen worden gebruikt en
paden die openstaan voor zowel fietsers of voetgangers. Tegelijkertijd is het te verkiezen dit met
zo weinig mogelijk borden te doen.
Nu nog is het in dit gebied hier en daar erg
onduidelijk voor wie de daar liggende paden
bestemd zijn. Er staan op enkele hoofdroutes
een fietspadbord G13, maar alleen aan de
buitenzijden van het gebied en op een
enkele uitzondering na niet binnen het gebied zelf. En waar een
voetgangersbord (G7) staat aan de ene kant, staat aan de andere kant
bijvoorbeeld soms niks. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij het pad tussen
de Cesar Franckrode 1 en 2, dat nu geregeld minimaal door fietsers maar ook door bromfietsers
wordt gebruikt.
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Voor wat betreft het sportdeel valt verder op dat automobilisten en motorrijders feitelijk
ongestoord vanuit het parkeerterrein bij Ayers Rock richting het baggerdepot kunnen komen hetgeen ook geregeld gebeurt. Daar is een mogelijkheid van een uit de grond te halen paaltje om
dat enigszins te belemmeren, maar dat paaltje wordt op dit moment niet benut - als dat trouwens
al enige zin zou hebben.
Dat alles bij elkaar nemend, komen we tot het voorstel om voor de verkeersgeleiding binnen dit
gebied uit te gaan van de navolgende kaart:

Hierop zijn de voet/fietspaden bruin aangegeven. Het uitgangspunt daarbij is dat alle overige
paden voetpaden zijn.
Om dit werkbaar te maken is waarschijnlijk minimaal één formeel verkeersbesluit nodig en wel
betreffende het tamelijk brede pad tussen de parkeerplaats bij Ayers Rock en het
baggerdepot. Ons voorstel is dit pad uit te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tenzij voor mensen
met een ontheffing. Mogelijk door het plaatsen van fietspadbord G13.
Voor het overige zou vooralsnog kunnen worden volstaan met hier en daar een extra aanduiding
van de fietsroute - zoals bij het eerder genoemde pad tussen de Cesar Franckrode 1 en 2 (waar
fietsers geacht worden niet rechtdoor te gaan maar linksaf). In dit geval zou dat met een simpel
bordje kunnen.
Op andere plaatsen in dit gebied lijkt het ons geschikt een experiment te doen met op het asfalt of
de tegels aan te brengen pictogrammen. Een alternatief zou kunnen zijn het aanbrengen van
korte rode geleidestrepen op de fietspaden, met name op plaatsen waar deze voetpaden
kruisen. Wij zijn graag bereid dit idee samen met uw ambtenaren verder uit te werken. Dat geldt
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