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Nieuwe fietsroute door Beatrixpark  

 

Het aantal fietsers dat in de spits gebruik maakt van de kruising 

Beethovenstraat/Prinses Irenestraat ligt hoger dan verwacht. Dat blijkt uit een 

onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng. Daarom wordt na de 

bouwwerkzaamheden aan de rand van het Beatrixpark weer een volwaardige 

fietsverbinding door het park aangelegd, die aansluit op het tunneltje onder de 

Beethovenstraat. 

 

Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar de korte termijn maatregelen om de 

risico’s op de kruising, met name in de spits, te beheersen totdat de nieuwe 

fietsverbinding gereed is zoals de aanleg van een tijdelijke bypass. Deze maatregel moet 

fietsers verleiden de fietstunnel onder de Beethovenstraat weer te gaan gebruiken. 

  

Hiermee neemt de gemeente het advies van Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng 

over, dat mede naar aanleiding van signalen uit de buurt, onderzoek deed naar het 

functioneren van de fietsoversteek Beethovenstraat/ Prinses Irenestraat. Uit tellingen blijkt 

dat in de drukke ochtendspits circa 1.650 fietsers gebruik maken van de kruising. Eerder 

was het bureau nog uitgegaan van ongeveer 1.240 fietsers. De fietsoversteek verwerkt 

dus op piekmomenten aanzienlijk meer fietsen dan verwacht. 

  

Naar aanleiding van de nieuwe tellingen trekt Goudappel Coffeng de conclusie dat het 

buiten de ochtendspits een veilige en overzichtelijke kruising is. Tijdens de ochtendspits 

anticiperen de verkeersdeelnemers goed op elkaar, maar de druk op de kruising is zo 

groot dat het noodzakelijk is om het kruispunt te ontlasten.  

 

“De Beethovenstraat vormt voor bewoners een belangrijke verbinding tussen het 

Oostelijke en Westelijke deel van de stad. De evaluatie van de aangepaste fietsoversteek 

laat zien dat de belasting op het kruispunt in met name de spits te hoog is. Met de aanleg 

van het nieuwe fietspad door het park, creëren we daarom een goed en veilig alternatief 

voor fietsers die het drukke kruispunt willen mijden.”, aldus Wethouder Ruimtelijke 

Ordening, Maarten van Poelgeest.  

 

"Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, een gevaarlijk kruispunt recht voor een school 

kunnen we daarom niet accepteren. Er zal zo snel mogelijk weer een volwaardig fietspad 

komen richting de fietstunnel. In de tussentijd moet alles gedaan worden wat kan om de 

kruising veiliger te maken.", aldus stadsdeelbestuurder Marco Kreuger. 
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