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Betreft : optimalisering fietsinfrastructuur Zwarteweg-noord/aanleg rotonde

Tijdens uw vergadering van 7 november 2019 heeft u ingestemd met de herinrichting van 
het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef (rotonde Zwarteweg).

De uitvoering van dit project is opgedragen aan Dura Vermeer Infra Oost.
Met dit bedrijf zijn wij op 8 november 2019 een “bouwteamovereenkomst” aangegaan. 

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld. De verwachting is dat de 
uitvoeringsovereenkomst met Dura Vermeer eind februari kan worden aangegaan 
Direct daarna kan dan worden gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De verwachting is 
dat de werkzaamheden in oktober 2020 kunnen worden afgerond.

Na 7 november is het herinrichtingsplan verder geoptimaliseerd. Meest in het oog 
springende aanpassing is dat langs de westkant van de Zwarteweg (tussen de rotonde en 
de Randweg) een vanuit 2 richtingen bereden fietspad wordt aangelegd, in plaats van de 
aanliggende fietspaden aan beide zijden. Dit fietspad sluit op logische wijze aan op het 
eveneens vanuit 2 richtingen bereden fietspad langs het Flankement dat tot voorbij 
Stoutenburg doorloopt. Het aangepaste ontwerp is bijgevoegd.  
Dit houdt dus in dat het idee om het fietsverkeer op het noordelijk deel van de Zwarteweg 
met het autoverkeer te mengen wordt verlaten. Bijkomend voordeel is dat het fietsverkeer  
nog maar op 1 punt de Randweg kan oversteken. Door deze aanpassing ontstaat de 
mogelijkheid om bij een groter verkeersaanbod dan verwacht, in de toekomst op de 
Zwarteweg nog een extra opstelvak aan te brengen.
Een ander voordeel van de aanpassing is dat de rare slinger die de fietsers nu op het 
Flankement moeten maken (om op het vrijliggend fietspad te komen) komt te vervallen. 

Deze aanpassingen van het herinrichtingsplan zijn met de provincie en de Fietsersbond en 
de provincie besproken. Omdat de fietsinfrastructuur op dit noordelijk deel van de 
Zwarteweg hierdoor wordt geoptimaliseerd is hiervoor een subsidieaanvraag bij de provincie 
ingediend. De kans op honorering van deze aanvraag is reëel. Zodra er nieuws is melden wij 
u dit. 

Tenslotte kunnen wij nog melden dat in overleg met de omgeving geprobeerd wordt de 
overlast van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Enig ongemak is helaas niet 
te voorkomen; verkeer dat nu via deze kruising rijdt zal een aantal maanden een andere 
route moeten volgen. Dura Vermeer zal hiervoor een circulatieplan opstellen (dat wij moeten 
goedkeuren).
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