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Verkeersonderzoek       
 
 

 
 
 
Kenmerken advies: 
 
 
Locatie:      Oostrum, kruising Stationsweg / Monseigneur Hanssenstraat 
 
Datum uitgifte advies:    05-12-2016 
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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. 

 
 
Situatie  
 
De melders vragen aandacht voor een onlangs gereconstrueerde kruising die is gelegen in de route 
van Venray naar de provinciale weg (op afbeelding 1 in blauw weergegeven). 
In de wegcategorisering van de gemeente heeft het gedeelte A-E de functie van ontsluitingsweg en 
het gedeelte E-D die van erftoegangsweg. Maar over het kruispunt rijdt nu ook nog verkeer vanaf A 
naar de afritten van de A73. Op het kruispunt rijdt men dan naar F en vervolgens via de Henri 
Dunantstraat door naar C. 
De reconstructie van het kruispunt heeft plaatsgevonden vooruitlopend op de voltooiing van de nieuwe 
ontsluitingsroute welke met een rode lijn is ingekleurd. Bij de reconstructie is de oorspronkelijke 
voorrangsroute AED  omgebogen naar A E  F. 
 

 
afbeelding 1      afbeelding 2 
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Probleemstelling 
 
De melder schrijft: 
 
Enige tijd geleden is er een een nieuwe voorrangssituatie 
gerealiseerd op het kruispunt van de stationsweg en de  
Hanssenstraat in Oostrum LB.  
Ondanks dat er een werkgroep was geformeerd was die 
samen met de gemeente meerdere malen heeft overlegd 
wordt de situatie nu niet veilig geacht.  
Met name de HOGE drempel  (niet te nemen voor 
invalidevoertuigen/ fietsen) en de onoverzichtelijke 
BOCHT in combinatie met de voorrangssituatie en de 
aanwezigheid van een SPOORWEGOVERGANG en 
BUSVERKEER van en naar het station geven aanleiding 
tot grote zorgen binnen de oostrumse gemeenschap.  
 
De gemeente geeft aan dat het 'gewoon wennen' is en het  
absoluut veilig is en geeft aan dat de verkeersdeskundigen afbeelding 3 
die het ontworpen hebben "het echt wel weten". Echter een 
hele GROTE groep weggebruikers geeft aan al diverse malen zelf gevaarlijke situaties te hebben 
meegemaakt en ongevallen met zwaar letsel worden gevreesd. 
 
Recent heeft de gemeente een verkeersremmende aanpassing gedaan aan deze kruising. Er is een drempel 
geplaatst en de voorrangsituatie is omgedraaid. Dagelijks fietsen hier honderden scholieren naar het 
voortgezet onderwijs. Er is dichtbij een spoorweg overgang en tevens is het de doorgaande weg voor vele 
forensen iedere dag.  
De nieuwe drempel is enorm hoog en de ruimte te krap om afslaand verkeer de dorpskern goed door te laten 
stromen. Auto's wachten op elkaar maar de scholieren schieten er nu snel tussendoor en zorgen voor 
gevaarlijke situaties. Voorheen hadden zij voorrang en waren er geen problemen of gevaarlijke situaties. 

 

 
Standpunt wegbeheerder  
 
Veel verkeer vanuit Venray naar de provinciale weg en 
v.v. volgt momenteel nog de blauwe route en rijdt daarbij 
door de kern van Oostrum. (zie afbeelding 4)   
De gemeente wil dit verkeer uit Oostrum weren en in de 
toekomst langs een beter daarvoor geschikte route 
leiden. 
Op de afbeelding is deze nieuwe route met een rode lijn 
aangegeven. Van deze nieuwe route ontbreekt nog het 
met een stippellijn aangegeven gedeelte A-B. De 
realisatie van dit stuk weg is afhankelijk van de 
verstrekking van subsidiegelden. 
 
Om er zeker van te zijn dat de nieuwe route gevolgd 
zal worden zijn naast de aanleg van de nieuwe route   afbeelding 4 
ook aanvullende verkeerremmende maatregelen nodig 
in de blauwe route. 
Het gedeelte van deze route in Oostrum zal worden vernauwd en er zullen diverse verkeerremmers worden 
aangelegd waardoor het doorgaande verkeer zal afnemen. De thans reeds aangelegde drempel bij de 
kruising Stationsweg / Mgr.Hanssenstraat is een onderdeel van deze maatregelen. 
 
Om van provinciale subsidiegelden gebruik te kunnen maken is de reconstructie van de Stationsstraat nu 
reeds uitgevoerd. Daarbij is er voor gekozen om ook de kruising Stationsweg – Mgr. Hanssenstraat direct 
mee te nemen en zijn toekomstig gewenste inrichting te geven. Daarmee kon worden aangesloten op het 
reeds gereconstrueerde gedeelte van de Stationsweg vanaf E tot F. 
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Om het verkeer om Oostrum heen te geleiden is de aanwezige voorrangsregeling op de rechtdoorlopende 
weg Stationsweg – Mgr.Hanssenstraat daarbij omgevormd naar een die door de bocht heen naar het station 
loopt. Met de aanleg van de verkeerdrempel op de kruising wordt het verkeer in de juiste richting geleid. 
 
De reconstructie van het kruispunt is gerealiseerd vooruitlopend op de aanleg van een nieuwe 
verbindingsweg. Op afbeelding 4 is deze met een rode stippellijn ingetekend. Dit is een bewuste keuze 
geweest om gebruik te kunnen maken van subsidiegelden.Naar verwachting zal de nieuwe weg eerst over 
een aantal jaren zijn aangelegd. Berekeningen tonen aan dat de huidige verkeersintensiteit op het wegdeel 
E naar D vv dan sterk zal afnemen. Voorlopig zal het verkeer dus nog gebruik blijven maken van de blauwe 
route en daarbij ‘hinder’ ondervinden van o.a. de reeds gerealiseerde verkeerdrempel bij de kruising bij E. 
 
 
 

 
Probleemanalyse  
 

Bij de schouw van het kruispunt op  30 mei en 8 november jl zijn onderstaande aspecten waargenomen. 
Zie afbeelding 5 
 
 
 

 
 

Afbeelding 5 
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1.Fietsers rijden over het voetpad 
   Zowel in de richting A  B als van B A.  (zie afbeelding 5) 

 
a. Veel fietsers van AB vinden de oversteek op de kruising kennelijk te onplezierig /gevaarlijk. 

Men steekt dan bij A over naar het trottoir aan de linkerkant van de weg om daar dan door te rijden tot B.  
De rode lijn geeft de door hen gevolgde route weer. Alle hectiek op de kruising wordt dan ontlopen. 
 
Voorkomen wordt daarmee dat bij de oversteek naar de Mgr.Hanssenstraat op de Stationsweg moet worden 
afgestapt. Zowel het opstellen langs de zijkant van de weg als in het midden op de rijbaan brengt vaak 
gevaren met zich mee. 
Of en waar het beste kan worden afgestapt wordt eerst op het laatste moment duidelijk omdat de bebouwing 
het zicht op de weg naar het station ontneemt. 
 
Stopt de fietser aan de rechterzijde van de rijbaan dan wordt hij aan de linkerkant rakelings voorbijgereden 
door auto’s en vrachtwagens richting station die hem van achteren naderen en dus voor hem moeilijk zijn 
waar te nemen. Voor jonge en de wat oudere fietsers is het inschatten van het juiste moment van oversteek 
erg lastig als gevolg van de vele richtingen waaruit het verkeer de kruising nadert. 
 
Stopt de fietser midden op de weg, waar onvoldoende /geen ruimte is om zich veilig op te stellen, dan wordt 
hij aan de voorkant en achterlangs rakelings gepasseerd door het verkeer. Waarbij hij het verkeer van 
achteren naderende verkeer (vanuit A) niet ziet aankomen.  
Het is een uiterst onprettige en zelfs gevaarlijke oversteek als er veel verkeer op de weg is.  
Het gevaar neemt nog toe bij slecht weer en door de regenkleding die dan vaak gedragen wordt. 
 
 
 

b. Veel fietsers van BA kiezen ook voor de route over het trottoir. 
Bij opname ter plaatse is gebleken dat veel/ het merendeel van de fietsers deze route neemt als er bij E 
auto’s staan te wachten.  
 
Daar zijn twee begrijpelijke redenen voor aan te 
wijzen. 
 
1.Het versmalde dwarsprofiel van de 
Mgr.Hanssenstraat (bij E) op de plaats waar hij op 
de Stationsweg aansluit.  
De fietsers kunnen zich daardoor niet naast 
wachtende auto’s opstellen. Soms moeten de 
fietser aansluiten achter aan een rij van 2 tot 3 
auto’s. Zie afbeelding 6. 
Dan kan het lang duren voordat de oversteek wordt 
bereikt zeker als de auto’s links af willen slaan  
(E D) en daarbij moeten wachten op een geschikt  afbeelding 6 
moment uit twee richtingen.( verkeer uit A en D) 
Veelal zal zich voor een fietser die rechtdoor wil dan allang een gelegenheid voor het oprijden van de 
Stationsweg hebben aangediend. Hij staat dan dus eigenlijk voor niets achter de auto’s te wachten. 

 
2.Als de auto rechtdoor wil rijden (van BA) valt de mogelijkheid om door te rijden voor de fietser samen 
met die van de auto. Als hij naast de auto staat kan hij samen met de auto de Stationsweg oprijden.  
Maar hij staat achter de auto wat soms tot gevolg heeft dat hij te laat komt om nog van de oprij-mogelijkheid 
gebruik te maken. Hij moet dan misschien weer wachten om de volgende mogelijkheid. Ook is het denkbaar 
dat fietsers wel kunnen/willen gebruik maken van een oprij-mogelijkheid als de auto dan nog niet kan /wil. 
Helemaal zorgeloos is het oprijden van de fietser niet omdat verkeer van D A de bocht vaak helemaal 
buitenlangs moeten nemen bij verkeer van de andere kan (vanuit A). Door het te smalle dwarsprofiel in de 
bocht komt de fietser dan in de knel te zitten. 
 
Al deze problemen vervallen als de fietser gebruik maakt van het voetpad. Door de rode lijn van B  A te 
volgen voegt de fietser tevens in op een gedeelte waar al het verkeer zijn plaats op de weg weer gevonden 
heeft en er meer ruimte blijft. 
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3. Voorrangsregeling is onduidelijk 
 
In de gesprekken heeft de gemeente aangegeven 
dat de voorrang hier is geregeld door de aanleg van een 
inrit. Zie afbeelding 7. 
De vraag is wanneer een constructie de vorm heeft van 
een inrit en wanneer het gewoon een zijweg is. 
De voorrang is alleen aanwezig als er sprake is van een 
doorlopend voetpad. 
De twijfel wordt hier veroorzaakt door het andere type 
bestrating in de zijweg en het doorlopen van de 
trottoirband in het voetpad.     afbeelding 7 
 
 

4. Bochtstraal is te klein  
 
De vele bandensporen op het voetpad geven duidelijk 
aan dat de bochtstraal her niet goed is gekozen. 
Op afbeelding 8 zijn de bandensporen met gekleurde 
lijnen aangegeven. 
Zelfs bestelbusjes moeten over het voetpad rijden.  
 
Er lopen weinig voetgangers over dit stuk voetpad 
waardoor het directe gevaar niet opvalt. 
 
        afbeelding 8 

5. Rijstrook wordt smaller in de bocht 
 
Het dwarsprofiel bij C verloopt in de bocht naar een 
duidelijk smaller dwarsprofiel bij D. Bij een doorlopende 
ontsluitingsweg is deze uitvoering in de verkeerstechniek 
zeer ongebruikelijk. Midden in de bocht is de weg dan 
immers al smaller dan het profiel bij C. Fietsers komen 
knel te zitten als ze samen met een voertuig de bocht 
doorgaan. 
In verband met het naslepen van achterwielen van lange 
voertuigen is juist een bochtverbreding noodzakelijk. 
Het verkeer wrijft langs elkaar heen wat zeker bij een 
doorgaande weg ongewenst is. 
 
VVN begrijpt niet waarom het dwarsprofiel bij D niet is verbreed. Het brede nauwelijks gebruikte voetpad kan 
daar  afbeelding 9 
zonder problemen worden versmald en ook wat worden  
verschoven naar het braakliggende stuk grond dat nu achter het voetpad aanwezig is.  Zonder veel 
problemen kan de rijbaan op dat punt wel twee meter worden verbreed. 
 
 

6. De bus heeft de gehele wegbreedte nodig 
 
Afbeelding 10 geeft weer hoe de bus van CD vrijwel 
de gehele wegbreedte bij D nodig heeft om de bocht te 
nemen. Uit de foto kan worden opgemaakt dat de 
buschauffeur goed moet opletten om geen fietsers aan 
te rijden die in de binnenbocht op de fietsstrook rijden of 
staan. 
De vrije doorgang van verkeer in de tegemoet komende  
richting (DA) wordt er door geblokkeerd waarbij zelfs 
voor fietsers (te) weinig ruimte resteert. 
Deze waarneming is merkwaardig bij een weg binnen 
de bebouwde kom die onlangs de functie heeft   afbeelding 10 
gekregen om doorgaand verkeer te verwerken.  
Er zijn geen plannen om de Stationsweg van D richting station te reconstrueren / verbreden. 
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Overwegingen en Conclusies  
 
Bij de schouw aan de weginrichting is opgevallen en tot bovenomschreven problemen leidt. 
 

1. Dat er geen veilige opstelplaats voor overstekende fietsers (AE) aanwezig is. 
2. Dat de rijstrookbreedte van de Stationsweg bij C in de bocht versmalt naar een 

ontoereikende breedte van de weg naar het station (bij D) 
3. Dat er door de versmalling van de Mgr.Hanssenstraat bij de aansluiting op de Stationsweg 

(bij E) geen opstelruimte voor fietsers is. Fietsers moeten achteraan aansluiten. 
4. Dat de regeling van de voorrang op de kruising onduidelijk is 
5. Dat de bochtstraal naar de Mgr.Hanssenstraat te klein is. 

 
 
 
Ad.1 
Nu besloten is de Stationsweg doorgaande weg te maken en het verkeer op de weg voorrang te 
geven is het ongewenst het hier vermelde ontbreken van een opstelplaats voor fietser ongewijzigd 
te laten. Er moet voldoende veilige ruimte worden gemaakt voor een opstelplaats aan de 
rechterkant van de weg en graag ook in het midden van de weg.  
 
 
Ad.2 
Voor een veilige verkeersafwikkeling op de doorgaande weg die de Stationsweg is, is het 
ongewenst dat de rijbaan direct na de bocht aanzienlijk smaller is. 
Het verloop van de wegbreedte moet in het gedeelte van de weg richting station worden 
opgevangen. 
 
 
Ad.3 
De uitleg van de gemeente dat de weg door Oostrum, de Mgr.Hanssenstraat, een smaller 
wegprofiel dient te krijgen is begrijpelijk. Doch het is niet noodzakelijk die breedte direct bij de 
aansluiting op de Stationsweg aan te vangen. Als de verharding daar weer naar de oude breedte 
wordt gebracht en ongeveer 20 meter na de bocht verloopt naar een smaller profiel verdwijnen de 
waargenomen problemen grotendeels. Fietsers kunnen zich weer naast de auto’s opstellen. 
 
 
Ad.4 
Het is niet altijd even makkelijk om met de inrichting van de weg het gewenste verkeersgedrag 
kenbaar te maken. Er bestaat veel onduidelijkheid op dit gebied. Hier zijn diverse kenmerken 
aanwezig die zelfs twijfel oproepen bij de in deze deskundige weggebruikers. 
 
 
Ad.5 
De bocht Stationsweg- Mgr.Hanssenstraat sluit niet aan bij het voor het verkeer benodigde ruimte. 
Het is gewenst dat bestelauto’s de bocht zonder problemen goed kunnen nemen zonder hinder te 
ervaren van auto’s die staan te wachten om de Stationsweg op te rijden. 
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Aanbevelingen 
 
Vertaling van de overwegingen en conclusies naar mogelijke verbeteringen geeft aan  
 

1. Dat de Stationsweg richting station vanaf de kruising over een geringe lengte zal moeten 
worden verbreed ten koste van het erg brede voetpad en een gedeelte van de 
braakliggende grond daar achter. 
 

2. Na verbreding van het dwarsprofiel kan midden op de Stationsweg met wegbelijning een 
opstelruimte worden aangegeven. Er ontstaat dan een ‘vluchtruimte’ voor de fietsers. 
Het verdient o.i. de aanbeveling om daar een echte opstelplaats te maken waar een 
(deels overrijdbare) verhoging in het wegdek zorgt voor een echt veilige opstelplaats. 
 

3. De Mgr. Hanssenstraat bij de aanluiting op de Stationsweg over een lengte van globaal  
20 meter zoveel verbreden dat er voor de fietser bij E een opstelplaats naast de auto’s 
aanwezig is. Bij drie wachtende auto’s kan de fietser dan toch doorrijden tot aan de 
aansluiting op de Stationsweg.  
 

4. Onduidelijkheid over het al dan niet noodzakelijk verlenen van voorrang vanuit de 
Mgr.Hanssenstraat kan eenvoudig worden weggenomen door het plaatsen van 
verkeersborden die dit regelen. 
 

5. Bij een onder 1) genoemde aanpassing wordt ook de te krappe bocht naar de 
Mgr.Hanssenstraat opgeschoven die dan direct kan worden aangepast 

 
 
Onderstaande schets (afbeelding 11) geeft globaal de inrichting weer die dan ontstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 11       schets mogelijke nieuwe situatie



 
 
 
 
Totstandkoming advies 
 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland 
opgesteld door: W.Snel, Verkeerskundig 
Consulent, Veilig Verkeer Nederland. 

 
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 
 
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 via www.veiligverkeernederland.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 

gegevens van VVN 
 
VVN Regiokantoor Zuid 
Beekstraat 54, Weert  

Tel:  088 5248825 

 
VVN Nederland 
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 


