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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.
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Situatie
De dorpsraad en enkele andere dorpsbewoners van Kapel Avezaath (gelegen in de gemeente Tiel) hebben
VVN gevraagd onderzoek te doen naar de verkeersonveiligheid in het dorp en aanbevelingen te doen die
de verkeersveiligheid in het dorp kunnen verbeteren.
Het dorp Kapel Avezaath is gelegen ten westen van de stad Tiel en ten zuidoosten van de A15, ongeveer
tussen de afritten 31 en 32. Het dorp telt ca 800 inwoners, voornamelijk geconcentreerd rond de kapel en
de basisschool, maar ook verspreid over een aantal linten (o.a. Moleneind, Zoelensestraat, Bergakker).
Kapel Avezaath ligt ten noorden van het dorp Wadenoijen, met het riviertje de Linge als scheiding tussen
de twee dorpen.

Fig. 1. Topografisch overzicht van het dorp Kapel Avezaath
Het gehele dorp valt binnen een 30 km-zone, die op diverse plekken ondersteund wordt door
verkeersmaatregelen. In beperkte mate lijkt sprake te zijn van sluipverkeer, met name tussen Wadenoijen
en afrit 32 van de A15 (Kerk Avezaath). Verder worden de wegen van het dorp gebruikt door
landbouwverkeer naar percelen rond het dorp en door bedrijfsvoertuigen van de bedrijven, hoofdzakelijk
gelegen aan de oostzijde van het dorp. Aan Moleneind bevindt zich supermarkt MCD, die gedurende de
hele dag voor verkeersbewegingen zorgt, zowel per auto, fiets als te voet.
In dit advies wordt op basis van diverse bronnen een inventarisatie gemaakt van verkeersonveilige punten.
Vervolgens wordt een advies opgesteld voor te nemen maatregelen, waarbij een duidelijke prioriteit is
aangegeven, met het oog op een eventueel gefaseerde uitvoering van de maatregelen. De gemeente wordt
tenslotte om een reactie gevraagd.
De basis voor dit verkeersadvies wordt gevormd door
 Diverse tellingen die de gemeente Tiel de afgelopen jaren in het dorp heeft verricht
 Het dorpsontwikkelingsplan van Kapel Avezaath, voor wat betreft de opmerkingen over
verkeersveiligheid
 Diverse schouwen van de lokale situatie door de schrijver van dit advies
 Specifieke klachten van bewoners
 Opmerkingen over en een schouw van de schoolomgeving (basisschool Hoge Hof)
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Probleemstelling
De centrale probleemstelling van dit advies is de vraag hoe de verkeersonveiligheid in het dorp Kapel
Avezaath kan worden verbeterd. In het advies worden specifieke plekken van onveiligheid benoemd.
Hiervoor worden verbeter-mogelijkheden gegeven.

Standpunt wegbeheerder
De gemeente heeft dit voorjaar ambtelijk een eerste indruk van de verkeerssituatie gegeven, mede op
basis van tellingen en van de 30 km-maatregelen die enkele jaren geleden zijn uitgevoerd.
De indruk van de gemeente is dat de verkeersveiligheid in Kapel Avezaath redelijk op orde is, en dat
er een acceptabele balans is tussen de gereden snelheid en de mate van hinder die de
snelheidsremmende maatregelen voor de (landbouw-)voertuigen en de omliggende gebouwen
hebben. Met de diverse aanvullende markeringen (gele vlakken en 30-tekens op de weg) wordt de
weggebruiker eraan herinnerd zich aan de maximumsnelheid te houden.

Probleemanalyse
Om een goed beeld te krijgen van de verkeersonveiligheid wordt een aantal bronnen nader
uitgelicht.
Dorpsontwikkelingsplan
In dit plan uit oktober 2016 worden vier centrale thema’s benoemd. Eén daarvan is veiligheid,
waarbij verkeer en infrastructuur een belangrijke pijler vormt. De volgenda zaken komen naar voren.

Fig. 2. Verkeersproblematiek als belangrijk thema in het dorpsontwikkelingsplan




Overlast door hard en roekeloos rijden van bestuurders. De snelheidslimiet wordt veelvuldig
overschreden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Overlast wordt met name
ervaren aan de Zoelensestraat, Moleneind, de Eng, het Laageinde en de Twee Sluizen (ten
noorden van de A15). Er vindt nauwelijks controle dan wel handhaving plaats.
Nieuwe functionele en recreatieve verbindingen voor fietsers en voetgangers vanuit het
dorp richting oosten (Thedingsweerd) en zuiden (naar station Passewaaij, via een brug over
de Linge). Deze wensen vallen buiten de reikwijdte van dit verkeersveiligheidsadvies.
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Overlast van zwaar verkeer (zowel vrachtverkeer als landbouwverkeer) op de wegen in het
dorp. Er is een dringende wens dat dit verkeer zo veel mogelijk een alternatieve route kiest,
buiten het dorp om. Hierbij moet opgemerkt worden dat er voor een aantal verbindingen
geen realistisch alternatief is met een acceptabele omrij-afstand. Dit geldt bijvoorbeeld voor
routes vanuit Wadenoijen richting de bedrijven aan de Zoelensestraat en Bergakker, en
richting akkers en boerenbedrijven aan Kromme Steeg/De Eng en Laageinde. Indien dit
zware verkeer zich beter aan de geldende maximumsnelheid houdt, kan grote winst
behaald worden in de ervaren overlast.

Als concrete acties worden in het dorpsontwikkelingsplan genoemd:
 Vergroten van de verkeersveiligheid in het dorp door beïnvloeding rijgedrag van
bestuurders en motorvoertuigen.
 Aanpassen van bewegwijzering en wijzen op alternatieve routes voor vrachtverkeer.
 Snelheidsbeperkende maatregelen nemen zoals aanleg van drempels, zebrapaden,
wegversmallingen en slingers in de weg
 Handhaven op snelheidsovertredingen.
 Aanpassen infrastructuur in het dorp zodat verkeersveiligheid voor voetganger en fietser
gewaarborgd is door aanleg/aanpassen voet- en fietspaden.
Verkeerstellingen
In het dorp Kapel Avezaath zijn de afgelopen jaren diverse tellingen verricht door de gemeente Tiel.
In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven.

Fig. 3 Overzicht telgegevens voor Kapel Avezaath
Wat het meeste opvalt is de zeer hoge V85-waarde van alle gemeten snelheden in het dorp (dit is
de snelheid die door 15% van alle automobilisten overschreden wordt): 49 tot zelfs 56 km/h. Deze
waarden horen thuis in een 50 km-gebied, en niet in het 30 km-gebied van Kapel Avezaath, ook al
zijn er enkele weggedeelten die lijken op buitengebied waar je harder mag rijden.
Gelet op de grote mate van overschrijding van de limiet houden ook de eigen bewoners zich niet of
nauwelijks aan de geldende maximumsnelheid. Met name op kruisingen, maar ook op de
wegvakken kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, zowel voor autoverkeer, fietsverkeer als voor
voetgangers. Kennelijk is het aantal snelheidremmende maatregelen te klein en de onderlinge
afstand ertussen veel te groot. Deze onderlingen afstand is op Moleneind bijvoorbeeld 230 en
280m, veel te groot om een lage snelheid te realiseren. Geconcludeerd kan worden dat de
aangebrachte wegmarkeringen (rode stroken, 30 km-aanduidingen, gele vlakken en
bliksemschichten) niet het gewenste snelheidsremmend effect hebben.
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Wat aantallen betreft springen Moleneind en Zoelensestraat eruit. Hier rijden ca 2000 voertuigen
per dag. Het aandeel vrachtverkeer is niet bijzonder hoog (Moleneind ruim 5%), maar absoluut
gezien is het voor de beleving toch een aanzienlijk aantal (ca 100 per dag).
Het aantal fietsers, gemeten op Moleneind, ligt op ca 350 per dag. Vanwege de menging van
verkeer en de hoge auto-snelheden is er sprake van veel risicovolle conflictmomenten.
Het is dringend gewenst de eigen bewoners aan te sporen zich beter aan de limiet te houden. Maar
het is nog belangrijker om de snelheid met fysieke maatregelen extra in te perken, waarbij ook op
kruisingen sprake is van sterke snelheidsreductie. Op basis van de tellingen komen de volgende
knelpunten naar voren:
 Gehele Moleneind, in het bijzonder het weggedeelte tussen Kromme Steeg en MCD
 Kromme Steeg tussen Moleneind en basisschool Hoge Hof
 De Zoelensestraat zowel in de kern van Kapel als richting de provinciale weg N834
 Extra snelheidsremming (diverse manieren mogelijk) is hard nodig op de kruisingen waar
nu al een plateau met flauwe hellingen en een geel vlak ligt.
Diverse schouwen en toetsing aan Duurzaam Veilig
De basis van Duurzaam Veilig ligt in het reduceren van verschillen in massa, snelheid en richting.
Hierdoor kunnen ongevallen zoveel mogelijk worden teruggedrongen en leiden menselijke fouten zo
min mogelijk tot (ernstige) ongevallen.
Binnen een 30 km-gebied zijn voor de voetganger de snelheidsverschillen met het overige verkeer
zodanig groot, dat er op meer plaatsen in Kapel Avezaath een aparte voorziening voor de
voetganger moet komen. Dit kan in de vorm van een voetpad, trottoir of afgescheiden loopstrook.
Met name waar veel verkeer rijdt of waar voetgangers te verwachten zijn, is dit dringend nodig. Met
de nodige moeite vanuit de dorpsraad is enkele jaren geleden een extra loopstrook langs een deel
van de Zoelensestraat aangebracht. Maar er zijn meer voetgangersvoorzieningen nodig: In delen
van de Zoelensestraat, de Kapelstaat en in het bijzonder Moleneind tussen supermarkt MCD en
Kromme Steeg en de Kromme Steeg tussen Moleneind en basisschool de Hoge Hof (de
basisschool). Op deze trajecten komen de meeste voetgangersbewegingen en veel autoverkeer
voor.

Fig. 4. Moleneind tussen de supermarkt en het dorp wordt door auto’s, fietsers én voetgangers
gedeeld, waarbij hoge snelheden voorkomen.
De veiligheid van de fietser wordt sterk verbeterd wanneer de v85 op de doorgaande weggedeelten
van Moleneind en de Zoelensestraat verder wordt teruggebracht.
Voor alle verkeer is het dringend gewenst om de snelheid op kruisingen verder terug te brengen,
omdat hier de meeste en gevaarlijkste conflicten tussen verkeersdeelnemers plaatsvinden. Op
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ontbrekende plekken zoals de Zoelensestraat met de Kromme Steeg en met De Eng zijn extra
plateaus nodig.
Maar belangrijker nog is dat op alle bestaande plateaus de snelheid sterker wordt
teruggedrongen. Op dit moment hebben de plateaus een beperkte helling, zodat er vooral sprake
is van attentieverhoging en nauwelijks van fysieke afremming. In de praktijk remmen dergelijke
plateaus juist bij hogere passeersnelheden minder af, omdat men dan de hobbel nauwelijks meer
voelt. Hardrijden wordt zo beloond. Ook zijn op diverse plaatsen de bochten ruim, waardoor
autoverkeer en ook zwaarder verkeer met aanzienlijke snelheid kan afslaan. Ook dit vergroot de
kans op een ongeval.
Specifieke verkeersklachten
Voor de volledigheid worden enkele klachten nader uitgelicht:
 Op Moleneind tussen MCD en Kromme Steeg is de drukte zodanig, dat men moeilijk de
openbare weg op kan rijden. Autoverkeer rijdt zeer dicht op de erfgrenzen. Lopen langs de
weg is erg moeilijk, er is slechts een smalle goot, waar bv. geen kinderwagen past.
 Op de Kromme Steeg bij de Hoge Hof is het vooral tijdens het in- en uitgaan van de school
gevaarlijk druk. Gelukkig zorgt het plateau voor snelheidsremming, maar het parkerende
verkeer leidt tot veel afdekking en blokkades, waar vooral voetgangers last van hebben. Het
is nodig om de directe schoolomgeving te vrijwaren van stilstaand verkeer.
 In het dorp zijn de afgelopen jaren diverse gezinnen met (zeer) jonge kinderen komen
wonen. Daarnaast blijven ouderen, (bv. in de bejaardenwoningen van de Muggenborgh)
langer mobiel. Beide ontwikkelingen vragen om meer voetgangersvoorzieningen.
 Het Lange Afstand Wandelpad loopt langs Moleneind en Laageinde, waarbij de voetganger
noodgedwongen over de weg moet lopen. Dit is een onaantrekkelijke optie, omdat de
voetganger regelmatig moet uitwijken naar de (zachte) berm, voor zover deze uberhaupt
beschikbaar is. Het is gewenst om hier een aparte voetgangersvoorziening te maken.
 Ook langs het eenrichtinggedeelte van Moleneind (tussen Kromme Steeg en
Zoelensestraat) en de Kapelstraat is het gewenst iets voor de voetganger te doen, omdat
hier ook gelopen wordt, en het een relatief drukke straten zijn.
Schoolomgeving Het Hoge Hof
Rondom de school zijn de volgende klachten en opmerkingen gekomen, aangevuld met een
schouw ter plaatse van de schrijver van dit advies.

Fig.5. De schoolomgeving van De Hoge Hof





Passerend verkeer, bijvoorbeeld voertuigen van de kweker ertegenover tijdens de
fruitoogst, kan tot onveiligheid tijdens het halen en brengen, maar ook bij het fietsen van de
kinderen van en naar de gymzaal in Wadenoyen.
Aan de Kromme Steeg wordt vlak voor de schoolingang (groep 1 en 2) geparkeerd, zelfs
half op de stoep. Dit ondanks het parkeerverbod, dat met 1 bord onvoldoende is
aangegeven.
De voetganger mist het voetpad in de richting van de Kapelstraat
Bij de ingang van groep 3 t/m 8 aan de Hoge Hof wordt vaak geparkeerd midden op de
kruising, omdat hier de weginrichting erg ruim is. Hierdoor raken overstekende kinderen
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buiten zicht. De bestaande rij paaltjes zou ook aan de andere kant van de schoolingang
wenselijk zijn.
Hier laat men bovendien vrij vaak een kind even uitstappen (Kiss&Ride). Hiervoor zou 1
parkeerplaats gereserveerd moeten worden.
Personeel van de school parkeert de auto dicht bij de ingang, terwijl deze plaatsen juist
voor het halen en brengen goed van pas komen
Voor de volledigheid zou bij de schoolzone-borden ook markering op de weg kunnen
worden toegepast.

Verbeterpunten
Naar aanleiding van de probleemanalyse kunnen de volgende verbeterpunten worden benoemd:
Kruispuntplateaus verhogen en aanpassen
De gemeten snelheden en de schouwen ter plaatsen wijzen erop dat er te hard over de kruispunten
wordt gereden. Omdat hier alle verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) bij elkaar komt, is het
dringend gewenst de bestaande kruispuntplateaus te verhogen, zodat de snelheid sterker wordt
afgeremd.
Daarnaast zijn enkele aanpassingen nodig aan bestaande bochtstralen, die zodanig ruim zijn dat
personenauto’s te vlot kunnen afslaan. Een krappere straal moet ingepast worden, met een
speciale voorziening waarbij grotere voertuigen de bocht iets ruimer kunnen nemen (zie fig. 6).

Fig. 6. Een overrijdbare bochtvernauwing leidt tot lagere passeersnelheden door personenauto’s
De kruising Moleneind-Kromme Steeg kan zodanig worden aangepast dat verkeer van Moleneind
naar Kromme Steeg een kortere, dus veiligere bocht moet maken, en dat verkeer vanuit het
eenrichting-gedeelte van Moleneind een slinger moet maken om Moleneind te vervolgen.
Overrijdbare bochtvernauwingen zorgen ervoor dat zwaarder vrachtverkeer ook kan passeren. De
snelheid van dit verkeer is laag, dus is de geluidsoverlast zeer beperkt.
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Fig. 7. Voorbeeldaanpassing kruispunt Moleneind – Kromme Steeg, inclusief inpassing voetpaden
Extra kruispuntplateaus
Daarnaast is het van belang om op twee plekken een kruispuntplateau toe te voegen:
 Bij supermarkt MCD aan Moleneind. Hier zijn veel onverwachte verkeersbewegingen
(kerende auto’s, overstekende voetgangers, afslaande fietsers), die een aanzienlijk lagere
passeersnelheid vereisen.
 Op de kruising Zoelensestraat – De Eng, waar ook de voorrang kan worden opgeheven en
gelijkwaardigheid kan worden ingesteld. Dit laatste geldt ook voor de naastgelegen kruising
bij de Driehoek
Extra voetpaden op de belangrijkste weggedeelten
Op veel plekken moeten voetgangers over straat of door de berm lopen. Er is geen goede
voorziening aanwezig. In het bijzonder is het nodig een goed voetpad te maken:
 Op Moleneind tussen MCD en de Kromme Steeg
Dit kan het beste plaatsvinden aan de zijde van de MCD en de bestaande bebouwing. De
bestaande goot kan worden uitgebreid door de rijbaan met ca 1 meter te versmallen.
Hierdoor ontstaat een loopstrook die door middel van paaltjes bescherming biedt aan de
voetganger. Indien nodig kan een parkeerverbod worden ingesteld, om het blokkeren van
de loopstrook te voorkomen.
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Fig 8. Toepassing van gelijkvloers trottoir naast de rijbaan – met behoud van afwatering



De smaller geworden fietsstrook wordt met rode markering verbreed, totdat deze weer even
breed is als aan de overzijde. Zwaar vrachtverkeer zal op dit gedeelte van Moleneind voor
elkaar moeten wachten, zoals gebruikelijk is binnen 30 km-gebied. Door de de korte
afstand (ca 80m) is de kans hierop is niet groot.
Op de Kromme Steeg tussen Moleneind en de Hoge Hof
Tussen Moleneind en Kapelstraat kan eenvoudigweg de bestaande rode strook worden
gebruikt als loopstrook, weliswaar met palen afgeschermd. Het weggedeelte tussen
Kapelstraat en Hoge Hof is voldoende breed voor tweerichtingverkeer en een voetpad,
maar voor het zwaardere verkeer kan eventueel een strook vrij van palen gehouden worden
voor het passeren van tegenliggers.

Daarnaast zijn er aanvullende voetgangersvoorzieningen gewenst op de andere stukken Moleneind
en langs de Kapelstraat, omdat hier regelmatig gewandeld wordt. Gedacht kan worden aan het
(half)verharden van de berm of het verbreden van de aanwezige fietsstrook, zodat de voetganger
als vanzelf meer ruimte krijgt (zie figuur 10)
Enkele extra drempels
Om de snelheid op de twee belangrijkste wegvakken van Kapel Avezaath verder terug te brengen
zijn twee aanvullende, niet al te steile drempels gewenst, zoals deze al bestaan op Moleneind en
Zoelensestraat, nodig:
 Op de Zoelensestraat tussen Kromme Steeg en Bergakker en ter hoogte van nr 48
 Op Moleneind ter hoogte van de Tol
Hierdoor liggen op alle plaatsen op voldoende afstand snelheidsremmende maatregelen, zodanig
dat bestuurders niet zo snel meer sterk zullen optrekken en weer remmen tussen de
snelheidsremmers in.
Het geheel van deze maatregelen is vervat in fig. 10. onder Conclusies en Aanbevelingen.
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Schoolomgeving De Hoge Hof
In onderstaand overzicht zijn de verbeteringen weergegeven, als oplossing voor de problemen die
in de Probleemanalyse genoemd zijn. Gelet op de urgentie en het feit dat de maatregelen relatief
eenvoudig te realiseren zijn, hebben zij hoge prioriteit.

Fig. 9. Verbetermaatregelen rond de schoolomgeving van De Hoge Hof in Kapel Avezaath
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Conclusies en aanbevelingen
Ter verbetering van de verkeerssituatie in het dorp Kapel Avezaath, die door veel bewoners als (zeer)
onveilig wordt ervaren, is een aantal concrete maatregelen mogelijk, die zijn weergegeven in figuur
10. De keuze voor en prioriteit van deze maatregelen komt voort uit het Dorpsontwikkelingsplan, de
resultaten van de verkeerstellingen, verkeersveiligheidsschouwen en enkele specifieke klachten
vanuit bewoners. Mede vanuit de richtlijnen rond Duurzaam Veilig zijn de ingrepen noodzakelijk, dan
wel dringend gewenst.

Fig. 10. Totaaloverzicht aanvullende 30 km- verkeersmaatregelen Kapel Avezaath
Hierbij kan de volgende prioriteit worden aangegeven:
1. de voetpaden langs Moleneind en de Kromme Steeg en het plateau bij de MCD, omdat zich
hier de meeste en ernstigste conflicten voordoen. Verder de maatregelen ter verbetering van
de schoolomgeving De Hoge Hof (zie fig. 9).
2. Het verhogen en aanpassen van een zestal kruispunt-plateaus. Hier doen zich veel conflicten
voor, waarbij autoverkeer de kruising nog te snel kan passeren. Tevens het verbeteren van de
positie van de voetganger op overig Moleneind en de Kapelstraat.
3. Het aanbrengen van het plateau bij Zoelensestraat – De Eng en de drie extra drempels ter
vermindering van de snelheid en ter bescherming van de fietsers

Naschrift gemeente
P.M.
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Totstandkoming advies
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland
opgesteld door:
Ing. Arjen Zijlstra, Verkeerskundig Consulent,
Veilig Verkeer Nederland

Meer informatie
gegevens van VVN
t.limbeek@vvn.nl

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

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

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 (desgewenst eenmalig) via
https://vvn.nl/help-mee/word-donateur
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