
Wittemerweg – Mesweg - Mr. Dr. Froweinweg

Eys

van 50 naar 30 km/h

“Nadere uitleg over het HOE en WAAROM”



Aanleiding

Door de noodzakelijke reconstructie van de onder- en bovenbouw van de weg 

ontstaat de kans om de openbare ruimte toekomstbestendig in te richten.



Toekomstbestendig op verkeerskundig gebied ?

o Inspelen en rekening houden met nieuw of vigerend beleid en toekomstvisies

o Rekening houden met inbreng omgeving

o Kansen benutten om de huidige weg in te richten volgens de meest actuele 

inzichten op het gebied van verkeer, doch toegespitst op de specifieke lokale 

situatie en toekomstige ontwikkelingen.



Beleid en regelgeving 

Mobiliteitsplan Gulpen-Wittem vastgesteld door gemeenteraad : 
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Eys

Resultaat = kaart met wegcategorieën



Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde verkeersbeleid 

(Mobiliteitsplan) kunnen de wegvakken Wittemerweg – Mesweg – Mr. Dr. 

Froweinweg ingericht worden als Erftoegangsweg (ETW-30 km/h).

Dit gegeven sluit aan bij de mening en visie van een groot deel bewoners:

o Resultaat enquête Kernoverleg 2018

o Inbreng bewonersavond 4 maart 2020

o Uitgangspunt werkgroep Verkeer bij opstellen Mobiliteitsplan

Sluit tevens aan :

o Aangenomen Motie tweede kamer, waarbij ingezet wordt op het 

terugbrengen van de snelheid in de bebouwde kom.

o Visie Duurzaam Veilig (SWOV) – landelijke richtlijn.

o Visie CROW en de fietsersbond

Stap 1 – Vertrekpunt ontwerp 



Waarom is er sprake van een Erftoegansgweg (ETW-30) en geen 

Gebiedsontsluitingsweg (GOW-50) ? 

 Aantal erfaansluitingen en parkeervakken is groot. Functie “uitwisselen op wegvakken” en niet alleen op kruispunten hoort bij 

erftoegangsweg (hoofdfunctie is uitwisselen i.t.t. stromen/verbinden) [Functie].

 Eys is niet noodzakelijk voor bereikbaarheid Simpelveld en Gulpen. Wenselijke route via provinciale wegen 

(gebiedsontsluitingswegen). Reistijd vergelijkbaar. [Functie]

 Gemiddelde intensiteit Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg (normale situatie ca. 2600 mvt/etm) in relatie tot aantal woningen in Eys duidt 

op beperkt gebruik van doorgaande route in een normale situatie.[Gebruik] 
*Noot: behoudens drukte door toeristisch verkeer in zomer en weekenden. Vb. zomerse zondag 20-9-2020 (voor lockdown) 4350 mvt/etm op tellus Bie de Tantes en slechts 

3084 op lus Froweinweg. Beide piekintensiteiten vallen binnen grenzen voor een ETW en kunnen afgewikkeld worden.

 Huidig wegbreedte (ca. 5,9 meter tussen trottoirs) en ruimte is niet voldoende voor ontwerp volgens richtlijn gebiedsontsluitingsweg

(binnen bebouwde kom) met bijbehorende trottoirs en vrijliggende fietspaden of fietsstroken. [Vorm]

Stap 2 – Toets ETW aan lokale situatie 



Inrichten volgens de landelijke richtlijn (herkenbaar voor iedere weggebruiker) ! 

Stap 3 – Consequenties inrichting 



Inrichten volgens de landelijke richtlijn (herkenbaar voor iedere weggebruiker) ! 

Stap 3 – Consequenties inrichting 



Op basis van het voorgaande afwegingsschema is er binnen het basisontwerp gekozen om 

consequent en conform richtlijn in te richten. 

Het ontwerp is derhalve gebaseerd op de volgende hoofduitgangspunten:

1. Wegbreedte 5,8 meter (blijft nagenoeg gelijk aan huidige breedte)

2. Geen rode fietssuggestiestrook 

3. Gelijkwaardige kruisingen in kleur en middels plateau (sinusvormig)

4. Aanvullende maatregelen om snelheid 30 te benaderen

o Sinusvormige asfaltdrempels waar nodig

o Optische maatregelen (kleurstelling, groenaanplant, lokaal beperkte versmalling)

o Gedragsbeïnvloeding (Smiley, bebording bij openstelling, overige acties)

Stap 4 – Ontwerpkeuze



Op basis van inbreng bewoners zijn enkele locaties nader beschouwd en is een second 

opinion uitgevoerd. Onderstaand treft u deze beschouwing aan: 

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Samengevat :

“Aan het feit dat fietsers de weg op (kunnen) schieten verander je niets. Door 

de aanleg van gelijkwaardige kruisingen in kleur inclusief het invoeren van 30 

km/h benader je de kruising met aandacht en minder hoge snelheid. Dit 

maakt de situatie per definitie veiliger.”

Bron : Second opinion Grenspaal 12

Situatie 1 Fietsers en gelijkwaardige kruisingen



Op basis van inbreng bewoners zijn enkele locaties nader beschouwd en is een second 

opinion uitgevoerd. Onderstaand treft u deze beschouwing aan: 

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Samengevat :

“De huidige voorrangssituatie biedt een gevoel van schijnveiligheid omdat 

bestuurder vanuit Wittem verwacht dat bestuurder vanuit de Wezelderweg

voorrang verleend. In de nieuwe situatie moet iedere weggebruiker (rechts 

heeft voor iedereen voorrang) de kruising bedachtzaam en met gepaste 

snelheid benaderen. Dit maakt de situatie per definitie veiliger.”

Bron : Second opinion Grenspaal 12

Situatie 2 Beperking zicht op verkeer vanuit Wezelderweg



Op basis van inbreng bewoners zijn enkele locaties nader beschouwd en is een second 

opinion uitgevoerd. Onderstaand treft u deze beschouwing aan: 

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Bron : Second opinion Grenspaal 12

Situatie 3 Zichtbaarheid en snelheid nabij kruising Nachtegaalstraat



Op basis van inbreng bewoners zijn enkele locaties nader beschouwd en is een second 

opinion uitgevoerd. Onderstaand treft u deze beschouwing aan: 

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Bron : Second opinion Grenspaal 12

Situatie 4

Samengevat :

“Op basis van de vele verkeersbewegingen tijdens de toeristische dagen is 

het juist verstandig de maximum snelheid omlaag te brengen en de weg als 

zodanig in te richten. Bijkomend voordeel kan zijn dat tijdens de 

piekmomenten opstoppingen in de Grachtstraat worden voorkomen omdat 

verkeer vanuit Grachtstraat richting Wittem beter doorstroomt.”



Conclusie Second Opinion :

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Bron : Second opinion Grenspaal 12



Conclusie :

Stap 5 – Extra check gevoelige locaties

Bron : SWOV



Op basis van voorgaande afwegingen en processtappen is het ontwerp opgesteld, besproken 

met werkgroep en professionele belanghebbenden en met goedkeuring van het College van 

B&W aan de bewoners gepresenteerd.

Stap 6 – Opstellen basisontwerp



Meer weten over gerelateerde onderwerpen ?

Meer weten over fietspaden, fietsstroken of fietssuggestiestroken :

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/infrastructuur/fietspaden/

Meer weten over weg-categorieën :

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/dvwegverkeer-wat-houdt-het-ontwerpprincipe-
functionaliteit-van-wegen

Waarom 30 km/h binnen bebouwde kom ? SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid)

https://www.swov.nl/publicatie/pleidooi-van-50-naar-30-maar-niet-overal

Fietsersbond over SINUS drempel

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/infrastructuur/drempels-en-plateaus/

Feiten over kruispunten :

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen

Wie rijdt er eigenlijk te hard ?

Uit metingen en controles blijkt dat het hoofdzakelijk buurtbewoners zelf zijn die te hard rijden in 

hun eigen wijken. Daarom zijn CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en een vijftal 

gemeenten gestart met het project 'sociale aanpak 30 km/h-gebieden'.

https://www.mobiliteitsplatform.nl/artikel/hoe-te-hard-rijden-in-woonwijken-kan-worden-

beinvloed

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/infrastructuur/fietspaden/
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/dvwegverkeer-wat-houdt-het-ontwerpprincipe-functionaliteit-van-wegen
https://www.swov.nl/publicatie/pleidooi-van-50-naar-30-maar-niet-overal
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/infrastructuur/drempels-en-plateaus/
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen
https://www.mobiliteitsplatform.nl/artikel/hoe-te-hard-rijden-in-woonwijken-kan-worden-beinvloed


St. Franciscusstraat, Urmond

Referentiebeeld “gelijkwaardige kruising en plateau”



Stationsstraat, Elsloo

Referentiebeeld “Parkeren op trottoirniveau”



Referentie “sinusvormige asfaltdrempel”


