
Knelpunten de Groene Loper 

 

Algemeen  

• Middendeel: de mix van fietsers en voetgangers geeft de voetganger geen veilig gevoel.  

• Scooters mogen niet op het middenstuk maar de elektrische fietsen wel? 

• De kruisingen zijn vanwege de vele oversteekmomenten niet overzichtelijk. 

• De 6 hoge bomen bij de rotonde en de oversteek bij de kerk belemmeren het zicht 

• Het vermoeden bestaat dat er veel doorgaand verkeer is terwijl de doelstelling alleen 

bestemmingsverkeer is. 

• Er wordt door de rechte stukken op de GL de mogelijkheid geboden om hard te rijden. 

• Wat wordt de planning invoering 30km-zone 

• Informatiemoment met de bewoners die de 30km-zone treft 

• Jaarlijkse meting verkeer. Nu alleen Noord -> toevoegen ook Zuid omdat met name daar 

substantieel meer verkeer komt 

 

Overgang Alfons Ariënsstraat:  

• Geef de fietsers en voetgangers voorrang op kruisend verkeer. 

• De spoorovergang is te lang gesloten als treinen vanuit Randwyck vertrekken 

 

Kruising bij het VISTA: zie oversteekmomenten en bomenrij. 

Rotonde Scharn:  

• Afslaand autoverkeer vs fietsers,  

• Zie opmerkingen over bomenrij 

• Fietsers en voetgangers worden vaak bijna aangereden,  

• Fietsers die rechtdoor gaan blokkeren de doorstroming in de spits,  

• Er wordt veel te hard gereden langs MAMA en op de Scharnerweg 

Wittevrouwenplein (kop Frankenstraat) 

• Onoverzichtelijk en onveilig voor fietsers en met name voetgangers door kruisend verkeer 

vanuit 6 richtingen. 

• Ongeoorloofd gebruik als autoparkeerplaats en laad/los plaats.  

 

Theresiaschool 

• Waar komt drop-off voor kinderen in de morgen? 

• Waar parkeren de docenten. Waar is pick-up voor kinderen BSO? 

• Waar parkeren medewerkers en klanten van fysio en MIK? 

 

Oversteek bij de kerk: zie oversteekmomenten 



 

Begin GL Noord: de auto’s moeten de middenstrook over dat is onoverzichtelijk 

 

Ontwikkelingen:  

• Als de scholencampus aan de Groene Loper gerealiseerd wordt dan moet deze voor fietsers 

en voetgangers veiliger gemaakt worden.  

• Als de overgang Duitse poort wordt gesloten dan mag dat niet leiden tot meer verkeer op de 

Groene loper 

 

 

 


