BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT
De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke
inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens de spits op de Achillesstraat,
waardoor verkeersdeelnemers zich onveilig voelen, is besloten om bij de definitieve inrichting
maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Er zijn drie varianten nader onderzocht voor de definitieve inrichting van de Achillesstraat.
Uitgangspunt blijft dat de Achillesstraat in meer of mindere mate toegankelijk blijft voor
gemotoriseerd verkeer gezien buiten de spits er geen problemen worden ondervonden en men
zich vrij tussen de wijken Homeruskwartier en Europakwartier kan bewegen. Onderstaand
worden deze varianten beschreven en de voor- en nadelen van elke variant aangegeven.

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting
Er wordt gekozen om het principe van de Fietsstraat duidelijker te benadrukken. Bij het
principe fietsstraat dient zowel de intensiteit als de snelheid van het autoverkeer minder hoog
te zijn dan in de huidige situatie.
Om de intensiteit van het autoverkeer naar beneden te brengen wordt gebruik gemaakt van
een dynamische wegafsluiting ter hoogte van het Osirispad. Dit betekent dat tijdens de
spitstijden geen autoverkeer mogelijk is tussen het Homeruskwartier en het Europakwartier.
Wel blijft het Klokhuis en ook het Achillesveld met toekomstige bewoning via het zuiden
(Duitslandstraat) bereikbaar. Buiten de spitsuren is de weg gewoon opengesteld.
Vooralsnog wordt alleen gekozen voor een ochtendspitsafsluiting gezien de middagspits
gelijkmatiger is verdeeld en niet gelijk valt met de schooltijden.
Om een lagere snelheid van het autoverkeer af te dwingen wordt gewerkt met
snelheidsbeperkende maatregelen. Concreet komt dit neer op drempels voor autoverkeer in
het Cascadepark waar fietsers langs kunnen rijden
Over de hele route worden borden ‘fietsstraat auto te gast’ geplaatst.
De Achillesstraat in het Cascadepark wordt afgewerkt met rijbanen in rood asfalt, een
keienstrook in de as van de straat welke bol gestraat wordt en ook keienstroken langs
weerzijden van rijbaan. De Achillesstraat in het Homeruskwartier heeft reeds dit profiel met
klinkers in plaats van keien. Het profiel in het Cascadepark kan te zijner tijd doorgetrokken
worden in de Duitslandstraat waar nu voornamelijk met belijning wordt gewerkt.
Voordelen:
- Comfortabele fietsroute.
- Alle weggebruikers weten waar ze aan toe zijn.
- Tijdens de ochtendspits is het veiliger voor de fietser.
- Eenduidigheid in de gehele route vanuit Homeruskwartier noord tot aan het station
Poort.
- Het verkeer verlaat de wijken in de ochtendspits via de dreven zoals het Almeers
verkeerssysteem bedoelt is.
Nadelen:
- Geen autoverkeer mogelijk via de Achillesstraat tussen Europakwartier en
Homeruskwartier in de ochtendspits.
- Mogelijk omrijden voor het gemotoriseerd verkeer.
- Bezwaren ondernemers (koffiebar, kinderdagverblijven, overige winkeltjes) dat zijn
niet meer op de directe (sluip)route liggen.

Fietsstraat met locatie dynamische paal

Huidig profiel Duitslandstraat Europakwartier

Huidig profiel Achillesstraat Homeruskwartier

Nieuw profiel fietsstraat Achillesstraat, Cascadepark

Fietsstraat: Auto te gast zonder dynamische afsluiting
Hetzelfde voorstel als de eerste variant maar met als belangrijk verschil dat hier de dynamische
afsluiting achterwege is gelaten.
Voordelen
- Comfortabele fietsroute buiten de spitsuren.
- Er blijft, ook in de spitsuren autoverkeer mogelijk tussen het Homeruskwartier en het
Europakwartier.
Nadelen:
- Fietser komt in gedrang in de spitsuren. De hoge intensiteiten in combinatie met een
overrijdbare strook zal tot gevolg hebben dat automobilisten trachten fietsers in te
halen.
- Met de toename van het aantal inwoners wordt het steeds drukker en daarmee nemen
de verkeersintensiteiten verder toe, met name tijdens de spits.

Achillesstraat als buurtontsluitingsweg in combinatie met vrijliggend
fietspad
Een vrijliggend fietspad alleen in het deel Cascadepark West is geen optie gezien in het
Homeruskwartier en Europakwartier het profiel weer over gaat in de fietsstraat en
verkeersstromen weer bij elkaar komen wat tot grotere verkeersonveiligheid leidt.
De Achillesstraat dient bij deze keuze dus over de gehele route vormgegeven te worden als
buurtontsluitingsweg met vrijliggend fietspad uit veiligheidsoogpunt:
- In Cascadepark West is dit profiel fysiek goed inpasbaar.
- Indien het profiel van de Duitslandstraat aangepast moet worden gaat dit ten koste
van groenstroken plus een deel van de parkeerplaatsen of het voetpad die langs de weg
gesitueerd zijn. Tevens betekent dit herschikking in de inrichting van de openbare
ruimte.
- Indien het profiel van de Achillesstraat in het Homeruskwartier aangepast moet
worden gaat dit ten koste van de wadi (dit is de brede groene greppel voor
waterberging, zoals te zien is op de foto). De wadi maakt onderdeel uit van een
oppervlakkig waterafvoer systeem. Een alternatief is dat de Isisstraat door de fietsers
wordt gebruikt, maar dit komt de eenduidigheid van de route niet ten goede.
De bruggen aan weerszijde van het Cascadepark vormen een knelpunt. Hier is fysiek geen
ruimte voor twee voetpaden, een vrijliggend fietspad en twee rijstroken voor de auto. Er zijn
meerdere mogelijkheden:
- Aparte fietsbruggen.
- Concessies doen aan het comfort van de fietser en/of automobilist. Bijvoorbeeld door
het wegprofiel ter plaatse van de bruggen van twee naar één rijstrook terug te brengen.
Dit brengt wederom twee verkeersknelpunten waar verschillende weggebruikers
samenkomen en hierdoor onduidelijkheid schept.
Voordelen
- Auto’s en fietsers ondervinden in deze variant de minste hinder van elkaar.
- Achillesstraat blijft ook in de spits open voor autoverkeer.
Nadelen:
- Veel fysieke ingrepen die andere problemen met zich meebrengen:

Groenstroken en deel van het voetpad of parkeerplaatsen verdwijnen aan de
Duitslandstraat.
o Het regenwaterafvoersysteem wordt over de kop gegooid in het
Homeruskwartier.
- Een zeer dure oplossing gezien alle fysieke ingrepen en toevoeging van bruggen.
Schatting is minstens € 700.000 meerkosten ten opzichte van de bovenstaande
varianten.
- De route wordt nog aantrekkelijker voor autoverkeer, dus nog meer verkeer door het
park en de wijk.
- Volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig voor de herkenbaarheid en functionaliteit
zijn 30 km-wegen geen wegen waar verkeersstromen worden gescheiden (of een
gescheiden fietspad hebben).
o

Maart 2016

