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Afgelopen zomer is de beweegbare paal bij de bussluis op de Splinterlaan (t.h.v. de 
Spanjaardsbrug) permanent naar beneden gezet, toen bleek dat de kapotte paal niet meer is te 
repareren. Sindsdien wordt het inrijverbod voor auto’s met regelmaat overtreden. Boa’s zijn 
daarop extra gaan handhaven. 
Desondanks rijden er nog steeds auto’s door de bussluis. En vaak ook met de nodige snelheid, 
wat de verkeersveiligheid voor de mensen en kinderen die daar fietsen in gevaar brengt. 
 
Het CDA wil het College daarom het volgende vragen: 
Welke acties gaat de gemeente ondernemen om het sluipverkeer via de bussluis aan de 
Splinterlaan alsnog tegen te gaan? 
 
Antwoord: 
In dit deel van de Splinterlaan geldt een volledig inrijverbod van beide zijden m.u.v. (brom)fietsers. Bij 
controle door handhaving bleek bij het navragen van de overtreders dat de situatie duidelijk is, maar de 
verleiding te groot was om gebruik te maken van dit deel van de weg. De aangehouden overtreders zagen 
vaak ook niet in wat de gevaarzetting was. Dit kan ingegeven worden doordat de weg nooit heringericht 
is nadat de bus een andere route is gaan rijden. De weg is namelijk breed en de bochtstralen naar overige 
wegen zijn ruim. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande is besloten om dit deel her in te richten tot (brom)fietspad, zodat de 
weg beter aansluit bij de beleving van alle weggebruikers. Hierdoor wordt gebruik van de weg door 
gemotoriseerd verder ontmoedigd. Anderzijds blijft de route wel toegankelijk voor hulpdiensten 
waarvoor de route belangrijk is. Tevens past deze maatregel in de voorgenomen transformatie van de 
Spanjaardsbrug tot fietspoort. 
 



Concreet zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden: 
 

- bussluis verwijderen 
- fietspad van 4 m (rijbaan wordt versmald) 
- rode asfaltdeklaag wordt vernieuwd 
- huidige markering verwijderen en vervangen door een middenasstreep  
- trottoir aan de zijde van Van der Valkboumanweg 236 wordt breder en komt tussen het fietspad 

en de bomen te liggen.  
 
Voor deze herinrichting is reeds een verkeersbesluit genomen en is recent opdracht gegeven aan de 
aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden staan ingepland voor de tweede 
helft van maart. Daarbij is de planning wel afhankelijk van de weersomstandigheden aangezien er ook 
geasfalteerd moet worden en het daarvoor droog moet zijn. 
 


