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27 november 2008
Midderburg,

GeachteheerVan Dam,
Zoals u bekend,is bestuurlijkbeslotenaf te zien van het in de plannenvoor de Sloewegopnemenvan een
ten grondslag:
Aan dit besluitliggende volgendeargumenten
kruisingmet een fietstunnel.
ongelijkvloerse
.

.

Er zijn weinig overstekendefietsbewegingen,het aantal fietsers dat gebruik maakt van een
fietstunnelals extra oversteeknaast de in de plannenopgenomenaansluitingMolendijkblijftzeker
onder de 100 fietsersper etmaal.
nabijde Molendijkis functioneelen veilig.
kruising,annexaansluiting,
De geplandeongelijkvloerse
Deze oversteekis zodanigstrategischgelegendat voor alle mogelijkefietsrelatiesin het gebiedvia
wordengegenereerd.
de aansluitingMolendijkslechtsmarginaleomrijdafstanden

Een extra fietstunnelnaast de geplandeaansluitingMolendijkis dus overbodigen voldoet niet aan het
provinciaalfietsbeleid.Om kosteneffectief
een fietstunnelte realiserenmoet de intensiteitminimaal 1000
fietsersper etmaal bedragen.Bij een kleinereintensiteitzijn de kosten per toekomstigte besparenongeval
te hoog en kan dit geld op andere locatieseffectieverworden besteed.De aanleg van een fietstunnelis
daarmeeniethaalbaar.
was zeer onveilig.De provinciewil niet terug naar
De situatievoor de openingvan de Westerscheldetunnel
deze situatie.De aansluitingMolendijkvoorzietin een veiligemanier om de Sloewegover te steken. Het
kruisenen zal nabijde rotondede toe- en afrit naar de
fietsverkeerkan ter plaatsede Sloewegongelijkvloers
Sloewegin twee fasen moetenkruisen.De toe- en afrit hebbenieder een intensiteitvan ongeveer2000 mvt
per etmaal. Dit is ongeveer 200 mvt per uur in de spits. Bij een gelijke verdeling is er dus om de
1B secondeneen auto. De oversteekmet de fiets vergt ongeveer 1 seconde. Dit resulteertdus in ruim
voldoenderuimteom veiligen comfortabelover te steken.Bovendienzijn in de nabijheidvan de rotondede
Deze gelijkvloerseoverstekenzijn
door het verkeergeredensnelhedenlaag en is de situatieoverzichtelijk.
veilig.
De ontsluitingvan Sloepoortis vanuitNieuwdorpredelijkgoed geregeld.
Via de Europawegen Borselsedijkmet vrijliggendefietspaden(afstand 4,1 km) of via de toekomstige
de Stoofwegen de Borselsedijk(afstand5,8 km).
Molendijkaansluiting,
Een eventuele route door een tunneltjeter plaatse van de Driedijk is in afstand 3,4 km en is slechts
marginaalkorter. Voor een afstandverschilvan ongeveer 700 m is het onmogelijkvoor de verwachte
fietsstroomeen fietstunnelte realiseren.
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maarwij willenwel de
van de verkeersveiligheid,
aan het verbeteren
De provinciewil graagmeewerken
en effectievemanierte doen in een afwegingvan alle
urUnliobehoudeÀdai op een verantwoorde
in de heleprovincie.
verkeersknelpunten
Hoogachtend,

i r .J . W .
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