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Belangrijkste fietsroutes tussen noord en zuid

Inleiding

Inleiding
De gemeente Etten-Leur wordt doorsneden door

De situatie is niet ideaal, hoewel er volgens de

de spoorlijn Breda - Roosendaal, die grofweg

gemeente (nog) geen sprake is van een gevaarlijke

Leur van Etten scheidt. De gemeente heeft

situatie. Door de nieuwe functies in het plangebied

binnen de bebouwde kom zeven gelijkvloerse

ten noorden van het spoor en de verschuiving

spoorwegovergangen.

van een tweetal scholen neemt het gebruik van

Een

hiervan

is

een

gelijkvloerse oversteek bij het station. Hoewel

het overpad toe. Veel leerlingen maken van het

deze uitsluitend bedoeld is voor gebruik ten behoeve

overpad gebruik op hun dagelijkse schoolroute.

van het station wordt het overpad ook gebruikt als

Er is binnen de gemeente grote twijfel over of de

interwijkverbinding door voetgangers en fietsers.

huidige oversteek nog wel veilig is. Liever ziet zij een

De inrichting ter plaatse is zodanig dat het fietsers

duurzame oplossing waarbij een interwijkverbinding

lastig gemaakt wordt om fietsend het spoor te

wordt gerealiseerd ter hoogte van het station.

kruisen. Dat belemmert veel fietsers echter niet van
dit overpad gebruik te maken.
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In

deze

variantenstudie

worden

daarom

verschillende oplossingmogelijkheden voor deze
interwijkverbinding onderzocht. Allereerst zal inzicht
worden gegeven in de noodzaak tot aanpassing van
de bestaande overweg, in relatie tot het gebruik
en de toename daarvan als gevolg van de bouw
van de brede school. Daarna worden verschillende
varianten geschetst. Aangegeven wordt welke
maatregelen nodig zijn, om een veilige en logische
oversteek te maken. Daarnaast zal worden gezocht
naar een optimale ruimtelijke inpassing van de
verschillende kunstwerken. Vervolgens worden
de varianten beoordeeld en onderling met elkaar
vergeleken.
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Achtergrond
Hoofdstuk 1

8

huidige situatie stationsomgeving

1.1 Problematiek

Problematiek

De overweg bij het station is één van de zeven

overweg is daarom in het verleden meerdere malen

overwegen binnen de bebouwde kom van Etten-Leur.

veranderd. Inmiddels is met hekken en schanskorven

De maaswijdte in het netwerk van spooroversteken

geprobeerd de overweg voor fietsers te blokkeren.

is 350 meter richting de Hoevenseweg en 650 meter

Toch wordt er nog veelvuldig gebruik gemaakt van

richting oversteek bij de Brabantlaan. Dit betekent

de overweg door fietsers, die de obstakels weten te

dat fietsers niet per se de stationsoversteek hoeven

omzeilen. Voetgangers en fietsers delen nu samen

te gebruiken, ze hebben goede alternatieven

een smal overpad. Al met al wordt de situatie op en

voorhanden. Toch is de stationsoversteek een

rond de overweg er niet veiliger op.

gunstige en logische oversteek qua routing tussen
de voorzieningen in noord (centrum Leur) en zuid

Uit telgegevens (2012) blijkt dat momenteel 1500

(centrum Etten).

fietsers per dag gebruik maken van het overpad,
tegen 3300 bij de Hoevenseweg en 2400 bij de

Over de jaren heen is de overweg bij het station naast

oversteek Brabantlaan. Het comfortabeler maken

de functie van stationspassage meer en meer de

van de oversteek bij het station zal naar verwachting

functie van interwijkverbinding gaan vervullen. De

niet leiden tot substantiële stijging van het gebruik.
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Afbeeldingen onderzoek

1.2 Eerdere studies

Eerdere studies

Gemeente Etten-Leur is al geruime bezig de situatie

hellingpercentage,

verkeersafwikkeling,

sociale

op de overweg te verbeteren. Eerder werden er al

veiligheid, gebruik mindervaliden, hoge kosten,

studies gedaan naar mogelijke gelijkvloerse en

complicaties over uitgangspunten van het reeds

ongelijkvloerse oplossingen.

aanbestede ontwerp.
Uit deze studie blijkt dat het niet eenvoudig is op

Onderzoek inpassing fietstunnel

deze locatie een onderdoorgang te ontwikkelen.

stationsomgeving (Holland Railconsult,

Met name aan de zuidzijde, met behoud van

1997)

alle bebouwing, ontbreekt het aan ruimte om

In deze studie is gezocht naar oplossingen voor

een comfortabele hellingbaan voor fietsers en

een onderdoorgang op de stationslocatie. Er zijn

mindervaliden.

verschillende modellen getekend en afgewogen.
Alle varianten uit deze studie hebben substantiële

Verbetering Stationsoversteek Etten-Leur

voordelen, maar eveneens belangrijke nadelen.

(Movares, 2012)

Uiteindelijk is afgezien van aanleg vanwege:

Deze rapportage bouwt voort op de bevindingen
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uit

het

‘Onderzoek

inpassing

fietstunnel

en vat deze samen in een programma van eisen. Het

stationsomgeving’. Hierbij is nadrukkelijk gezocht

rapport beschrijft een aantal scenario’s waarin ook

naar een oplossing die zowel goed bereikbaar als

een interwijkverbinding is opgenomen. De positieve

sociaal veilig is en een duidelijke relatie heeft met

invloed van een interwijkverbinding wordt bevestigd

het station.

en zelfs omschreven als aanleiding om ook de rest
van de stationsomgeving een impuls te geven.

Visie

stationsomgeving

te

Etten-Leur

(Gemeente Etten- Leur, 2014)
Dit afstudeerrapport zoomt in op de kwaliteiten
van de stationsomgeving en geeft een advies over
de mogelijke inrichting van de openbare ruimte van
de stationsomgeving de inrichting van het proces
om tot een gedragen visie te komen. Het rapport
geeft een samenvatting van eerder gedane studies
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2

Varianten
Hoofdstuk 2

In het kader van de studie worden 5 varianten onderzocht:
•

Variant 0: Bestaande situatie (referentie situatie)

•

Variant 1: Verbreding bestaande gelijkvloerse overweg

•

Variant 2: Onderdoorgang met trappen en liften

•

Variant 3: Brug met trappen en liften

•

Variant 4: Onderdoorgang met hellingbanen en liften

16

2.1 Variant 0

Variant 0

•

Er is sprake van teruglopend gebruik
en leegstand in de bebouwing rondom het

•

Het langzaam verkeer maakt gebruik van een
route door de fietsenstalling om naar de

Het Chinees restaurant blokkeert het zicht op

overkant van het spoor te komen
•

De fietsenstalling oogt rommelig door een

een omrijdbeweging maken om op de

veelheid

hoofdroute richting centrum te komen

weesfietsen. De stalling is daardoor niet

De bloemenzaak op het pleintje draagt bij

gebruiksvriendelijk

aan de levendigheid van de stations-

•

•

Stationsplein

de overweg. Bovendien moeten fietsers nu

•

spoor door vraagt circa het dubbele

•

aan

gestalde

fietsen

en

Het exploiteren van een commerciële

omgeving. Wel blokkeert de bloemenzaak

voorziening

in

het

stationsgebouw

bij het uitstallen van de bloemen soms de

gaat moeizaam, maar deze functie is vanuit

ruimte nabij het zebrapad

de levendigheid en sociale veiligheid van de

Ter plaatse van het station bedraagt de

plek zeer wenselijk.

afstand tussen spoor en Spoorlaan 45 meter.
Een comfortabele fietshelling onder het

17

variant 1
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2.2 Variant 1

Variant 1

Verbreding bestaande gelijkvloerse overweg
Uitgangspunten:

In deze variant is de bestaande oversteek

•

Verbreding van de overweg, faciliteren van een

uitgebreid met een gescheiden fietspad met eigen

veilige oversteek voor voetgangers en fietsers

spoorbomen. Aan de noordzijde blijft de situatie zo

Gescheiden stromen voor voetgangers en

goed als gehandhaafd. Alleen het fietspad wordt

fietsers

doorgezet over het plein naar de overweg.

•

•

Overzichtelijke oversteek van de Spoorlaan

•

Het chinese restaurant blijft behouden

Aan de zuidzijde zijn meer ingrepen nodig. Om de
stroom van fietsers van en naar de oversteek beter
te faciliteren, zal aanpassing van het voorplein
noodzakelijk zijn. Hier moet namelijk ruimte
gecreëerd worden om een duidelijke verbinding
richting het centrum te kunnen vormgeven voor
fietsers en voetgangers. Door het terras van het
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Chinees restaurant te verkleinen en het stationsplein anders vorm
te geven ontstaat ruimte om een doorgaande verbinding tussen de
spoorovergang en de oversteek van de Spoorlaan richting centrum te
maken. Dit gaat ten kosten van de bestaande fietsenstalling. Een nieuwe
fietsenstalling kan worden gerealiseerd op de locatie waar voorheen het
postkantoor was. De weg over het voorplein wordt aangepast, maar
blijft qua functionaliteit gelijk aan de bestaande situatie.

Bouwkosten: 0,85 mio (+/- 30%)
(Genoemde prijzen betreffen de bouwkosten excl. BTW)
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2.3 Variant 2

Variant 2

Onderdoorgang met trappen en liften
Uitgangspunten:
•

Trappen en onderdoorgang in een rechte lijn

•

Liften op pleinniveau, buiten het perron

•

Behoud van hellingbaan op het voorplein

•

Overzichtelijke oversteek van de Spoorlaan

•

Trappen conform eisen ProRail
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variant 2
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In deze variant wordt de bestaande oversteek

onderdoorgang en de oversteek van de Spoorlaan

afgesloten en vervangen door een onderdoorgang.

Aan de noordzijde ligt de trappartij ter plaatse

De onderdoorgang is voorzien van trappen en liften

van de huidige fietsenrekken. De rekken zullen

en is dus niet befietsbaar.

verplaatst moeten worden en er zal rondom de trap
pleinruimte gerealiseerd moeten worden.

De onderdoorgang ligt aan de zuidzijde tussen het
station en het chinees restaurant. Hierdoor is de

De liften zijn op het perron gesitueerd. Omdat

huidige fietsenstallingslocatie niet meer bereikbaar

het perron hoger ligt dan het maaiveld zal er

en dus zal er een alternatieve stallingslocatie

een hellingbaan, of een oplopend maaiveld,

gevonden moeten worden. Vooralsnog wordt er

gemaakt moeten worden zodat mindervaliden en

vanuit gegaan dat dit op het kavel van het voormalige

kinderwagens bij de lift kunnen komen.

postkantoor kan worden gecompenseerd.
De bestaande kiss & ride wordt deels aangepast

Bouwkosten: 3,00 mio (+/- 30%)

om een goede loopverbinding te maken tussen de

(Genoemde prijzen betreffen de bouwkosten excl. BTW)
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variant 3
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2.4 Variant 3

Variant 3

Brug met trappen en liften
Uitgangspunten:
•

Liften op pleinniveau, buiten het perron

•

Aansluiting op omgeving wordt opgenomen in
het ontwerp

•

Breedte passage voldoende voor voetgangers
en fietsers

•

Trappen met fietsgoot, conform eisen ProRail

•

Liften met voldoende maat voor gebruik door
fietsers

In deze variant wordt de bestaande oversteek
afgesloten en vervangen door een passerelle. De
passerelle is voorzien van trappen en liften en is dus
niet befietsbaar.

De passerelle ligt aan de zuidzijde op de locatie
van de huidige fietsenrekken, achter de chinees.
Hierdoor is de huidige fietsenstallingslocatie
niet meer te gebruiken en zal er een alternatieve
stallingslocatie

gevonden

moeten

worden.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit op het
kavel van het voormalige postkantoor kan worden
gecompenseerd.
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Aan de noordzijde ligt de passerelle ter plaatse van de huidige
fietsenrekken. De rekken zullen verplaatst moeten worden en er zal
rondom de trap pleinruimte gerealiseerd moeten worden.

De liften zijn op het voorplein gesitueerd. Omdat het perron hoger ligt
dan het maaiveld zal er een hellingbaan, of een oplopend maaiveld,
gemaakt moeten worden naar het perron.

Bouwkosten: 2,20 mio (+/- 30%)
(Genoemde prijzen betreffen de bouwkosten excl. BTW)
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2.5 Variant 4

Variant 4

Onderdoorgang met hellingbanen en liften
Uitgangspunten:

In deze variant wordt de bestaande oversteek

•

Gebruik maken van perceel postkantoor

afgesloten en vervangen door een onderdoorgang.

•

Er wordt daarbij rekening gehouden met

De onderdoorgang is voorzien van hellingbanen,

bekende kabels en leidingen

trappen en liften en is dus befietsbaar.

•

Liften op pleinniveau, buiten het perron

•

Aansluiting en inpassing op omgeving wordt

Het hellingpercentage is 1 op 20, daardoor is deze

opgenomen in het ontwerp

helling ruim 80 meter lang en voor zowel fietsers als

Breedte passage voldoende voor voetgangers

mindervaliden goed te gebruiken. De inrichting van

en fietsers

het voorplein zal ingrijpend moeten veranderen om

Hellingbanen van 1:20

ruimte te bieden aan een dergelijke hellingbaan.

•

•
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variant 4
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Aan de noordzijde is een comfortabele hellingbaan

De onderdoorgang ligt over het kavel van het

inpasbaar zonder het plein ingrijpend aan te passen.

voormalige postkantoor.

Wanneer het fietspad aansluit op de tunnel, moet
een blok fietsenstallingen worden verplaatst.

Vanwege de bocht in de hellingbanen is er geen
doorzicht in de onderdoorgang. Hierdoor is de

De onderdoorgang ligt aan de westzijde van het

socaile en verkeersveiligheid een aandachtspunt.

station. Omdat de perrontoegangen in deze nieuwe
onderdoorgang komen zal dit, functioneel gezien,

De liften zijn op het voorplein gesitueerd. Omdat

het nieuwe station worden. De rijwielstallingen,

het perron hoger ligt dan het maaiveld zal er

kiss & rides en bushaltes zullen zo dicht mogelijk

een hellingbaan, of een oplopend maaiveld,

tegen deze stijgpunten aan moeten liggen. De

gemaakt moeten worden zodat mindervaliden en

rijwielstallingen zullen dus, anders dan op de

kinderwagens op het perron kunnen komen.

tekening, zo veel mogelijk naar het westen gelegd
moeten worden.

Bouwkosten: 5,40 mio (+/- 30%)
(Genoemde prijzen betreffen de bouwkosten excl. BTW)
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2.6 Optimalisaties

Optimalisaties

Bij een keuze van 1 of meerdere varianten voor

Variant 1

verdere uitwerking in de vervolgfase kunnen er

•

A) Conform huidige variant, met behoud van 		

enkele optimalisaties of subvariaties onderzocht

chinees restaurant en overweg op huidige 		

worden. Hierbij valt te denken aan de volgende

locatie. Hierbij ligt de overweg en de route naar

subvarianten:

de overweg niet ideaal voor de gebuikers.
•

B) Zonder

chinees

restaurant.

De

route

naar de overweg wordt dan gestrekt en
de overzichtelijkheid van het stationsgebied
verbetert enorm.
•

C) De overweg naar het westen verplaatsen,
richting het stationsgebouw. Hierdoor komt
de overweg in het zicht en in de loop vanaf het
voorplein te liggen. De perrons zullen dan ook
opgeschoven moeten worden.
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Variant 3

Variant 4

•

A) Conform huidige variant, met passarelle achter chinees

•

A) Conform huidige variant, met liften en trappen in onderdoorgang.

restaurant. Hierbij ligt de passarelle enigzins verstopt achter de

•

B) met behoud van de huidige overweg en dus zonder liften en

•

chinees.

trappen in de onderdoorgang. Hierdoor is de onderdoorgang alleen

B) De passarelle meer richting het stationsgebouw geschoven,

voor interwijkfietsverkeer en heeft geen directe functie voor het

zodat deze meer in het zicht en in de looproute komt te liggen.

station.

De passarelle kan opgeschoven worden tot aan het begin van de

•

•

C) Een ruimere boogstraal en schuine tunnelwanden in de

perrons of zelfs nog iets verder naar het stationsgebouw. Dan zullen

onderdoorgang, t.b.v. meer doorzicht, sociale veiligheid en

de perrons wel ook iets opgeschoven moeten worden.

verkeersveiligheid. Dit gaat wel ten koste van de ruimte op het

C) Met een nieuwe looproute naar de passarelle aan de oostzijde van

maaiveld voor fietsentallingen en kiss & ride.

de chinees
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Beoordeling
Hoofdstuk 3

Vergelijkingsmatrix Variantenstudie Etten Leur

T.b.v. overleg 29 september

Variant 0
Huidige situatie
Spoorse aspecten
Bestaande overweg

0

blijft gehandhaafd

0
0
0

Variant 1
Verbreden gelijkvloerse overgang

Variant 2
Tunnel met trappen en liften

Variant 3
Passerelle met trappen en liften

Variant 4 Tunnel met hellingbanen en liften

blijft gehandhaafd, wordt uitgebreid

wordt opgeheven

wordt opgeheven

blijft gehandhaafd

blijft gelijk
verplaatsen sein

wordt verbeterd
complex

blijft gelijk
tamelijk complex

nauwelijks relatie
complex

ja, op MV en +1
via bestaande hellingbaan

ja, op MV en -1

Relatie met station
Complexiteit kunstwerk
Conform stationsconcept
Toegankelijkheid en routing
Liften
Toegankelijkheid perron zuid voor mindervaliden

0
0

nee
via bestaande hellingbaan

nee
via bestaande hellingbaan

Toegankelijkheid perron noord voor mindervaliden
Logica fietsroute

0
0

via bestaande hellingbaan
gelijk aan bestaand

Comfort fietsers

-

gelijk aan bestaand

Logica looproute en transfer

-

via bestaande hellingbaan
geen formele fietsroute, fietsers
moeten officieel van een andere
overweg gebruik maken
geen formele fietsroute, fietsers
moeten officieel van een andere
overweg gebruik maken
looproute door fietsenstalling is niet
logisch

ja, op perronhoogte en -1
via bestaande hellingbaan of via
tunnel en lift
via tunnel zuidzijde en liften
gelijk aan bestaand

Veiligheid
Veiligheid op de overweg

-

gevoel van onveiligheid

Verkeersveiligheid

-

Sociale veiligheid

-

geen formele plek op overweg voor
fietsers, daardoor onveilig
route door fietsenstalling, weinig
overzicht, donker

Inpassing
Beeldkwaliteit/belevingswaarde
Aantasting omgeving

fiets aan de hand door tunnel

via nieuwe hellingbaan
kleine omrijdbeweging, doorsteek
over perceel chinees restaurant
mogelijk
fiets aan de hand over passerelle

doorfietsen zonder afstappen

gelijk aan bestaand

toegang perron verplicht door tunnel

kleine omloopbeweging

blijft gelijk

lichte verbetering door gescheiden
stromen
meer ruimte voor langzaam verkeer

goed

goed

verbetert want fietsers eraf

mogelijke neiging tot fietsen in tunnel

goed

verbetert

meer ruimte voor langzaam verkeer

rechte tunnel. aandachtspunt bij
vormgeving tunnel

goed

aandachtspunt bij vormgeving tunnel

0
0

minimaal

locatie postkantoor gebruiken

locatie postkantoor gebruiken

aankoop grond derden noodzakelijk

Aantasting stationsplein noord

0

gelijk aan bestaand

functie pleinruimte blijft gehandhaafd,
nieuwe perrontoegang

functie pleinruimte blijft gehandhaafd,
nieuwe perrontoegang

conform bestaand

Aantasting stationsplein zuid

0

functionaliteit blijft gehandhaafd,
aanpassing aan inrichting voorplein

0
0
0

volledig verplaatsen fietsenstalling

conform bestaand
verplaatsen enkele blokken
fietsenstallingen
volledig verplaatsen fietsenstalling

op huidige locatie, attentievlak
verplaatsen 1 blok fietsenstalling

Fietsenstalling zuid

functionaliteit blijft gehandhaafd,
kleine aanpassing aan inrichting
voorplein
verplaatsen VOP
verplaatsen enkele blokken
fietsenstallingen
volledig verplaatsen fietsenstalling

conform bestaand

Oversteek Spoorlaan
Fietsenstalling noord

functionaliteit blijft gehandhaafd,
kleine aanpassing aan inrichting
voorplein
kleine aanpassing
blijft behouden

Grondeigendom
Bijdrage aan gebiedsontwikkeling
Kosten
Bouwkosten
Beheer- en onderhoudskosten

0
0

op grond chinees restaurant

op grond chinees restaurant

op grond chinees restaurant

op grond postkantoor + instelling

€0,85 mio

€ 3,0 mio

€ 2,2 mio

€ 5,4 mio

mogelijke optimalisaties
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0
0

€

kleine omrijdbeweging

blijft gehandhaafd

trappen toevoegen tussen perron-MVtunnel

In een gezamelijke workshop met de gemeente,
ProRail en Movares zijn de vier varianten besproken
en beoordeeld. Hiernaast is de beoordelingsmatrix
weergegeven.
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4

Conclusies
Hoofdstuk 4

In het fietsroutenetwerk van Etten-Leur is het stationsgebied een zeer

Om toch een zo levendig mogelijk stationsgebied te genereren zou het

belangrijke oversteek tussen de dorpscentra van Etten en Leur. Ook

goed zijn om in te zetten op een variant die het meeste fietsverkeer

met de ontwikkelingen aan de noordzijde van het station en de twee

genereert. Als de nieuwe situatie meer gebruikers aantrekt zal dit kunnen

scholen is het belang van een goede interwijkverbinding op deze plek

bijdragen aan de uitstraling en beleving van het gehele stationsgebied.

alleen maar groter geworden.
Een overweg heeft het nadeel dat hij enkele minuten per uur dicht is en
Om te komen tot een goede interwijk fietsverbinding ter plaatse van

dat er een (klein) risico is op gevaarlijke situaties doordat gebruikers nog

het station zijn eigenlijk alleen variant 1 en 4 goede opties. Bij variant

snel onder de spoorbomen doorschieten.

2 en 3 zullen fietsers gebruik maken van een andere overweg omdat
een onderdoorgang of passarelle met trappen niet comfortabel is voor
fietsers.

38

Een onderdoorgang heeft behalve het voordeel

Voor varianten 1 en 3 (en in mindere mate ook voor

van een conflictvrije passage met het spoor ook

varianten 2 en 4) heeft het de voorkeur om het

enkele nadelen, vooral op het vlak van sociale en

chinees restaurant te amoveren en zo meer ruimte

verkeersveiligheid,

te maken voor de stationsfuncties en meer overzicht

de ruimtelijke inpasbaarheid

en de bouw- en onderhoudskosten. Ook het

te creeren in het stationsgebied.

comfort voor de gebruikers is minder dan bij een
overweg omdat fietsers en voetgangers zowel zo’n

Het combineren van varianten 2 of 3 met een

4 meter moeten dalen en klimmen als ook een

overpad voor fietsverkeer is ook nog het overwegen

omrijbeweging moeten maken om aan de andere

waard.

kant van het spoor te komen. Dit vergt veel meer
inspanning dan een rechtstreekse overpad.
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Colofon

Colofon
Deze nota is opgesteld door:

In opdracht van:

Adres

Adres

Regiokantoor Zuidoost

Roosendaalseweg 4

Postbus 93

4875 AA Etten-Leur

5600 AB Eindhoven

076 5038939

linda.van.tilborg@movares.nl

www.etten-leur.nl

www.movares.nl
Contactpersoon
Ondertekenaars

Jos Verbraaken

Ivo Bastiaansen - stedebouwkundige
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