
Geacht bestuur, 
 
 
Ik schrijf voor een deel van de Professor Eijkmanlaan . De laan bestaat 
uit drie verschillende stukken van de Boerhaavelaan tot Aziëweg 
(busbaan). In een deel van de laan is al een aardig groenstrook 
aanwezig en dit willen de huidige bewoners van de laan zo houden. Dus 
het liefst niet het fietspad naast het looppad, zoals in variant 2 en 4 voor 
het overige deel van de laan zichtbaar is. Zie ook de gebiedsopgave 
2019-2023.  
 
Het rijtje nummer 88 t/m 118 op de prof Eijkmanlaan  geeft 80 % 
voorkeur aan variant 1 en 3.  
 
Variant 1 
Voordelen:  

- 30 km 
- Klinkers (verlaagd de snelheid) 
- Overzichtelijke kruising met duidelijke voorrangsregels, is veiliger 
- Klinkers beter te onderhouden (repareren) 

 
Nadelen: 

- Geluidsoverlast door drempels bij hogere snelheid 
- Fietsers zijn niet afgezonderd van de auto’s 
 

Variant 3  
Voordelen:  

- 30 km 
- Overzichtelijke kruising met duidelijke voorrangsregels, is veiliger 

 
Nadelen:  

- Asfalt nodigt hard rijden uit.  
- Fietsers zijn niet afgezonderd van de auto’s 

 
Om de fietsers te beschermen zouden we eventueel het fietspad kunnen 
verhogen om deze zo te scheiden van de auto’s.  
 
Onze voorkeur gaat uit naar 30 KM per uur en niet de 50 KM per uur. De 
weg nodigt nu niet uit om 30 km te rijden, veel mensen weten het ook 
niet. Dit komt doordat de verschillende wegen in de wijk verschillenden 
voorrangsregels hebben. Daarnaast is het niet duidelijk aangegeven dat 
het een 30 km weg is en dat de zijstraten voorrang hebben. Door de 
huidige situatie gebeurd het wekelijks dat auto’s met elkaar in botsing 



komen. Daarnaast wordt er regelmatig (lees elk uur) geen voorrang 
verleend. Meerdere malen worden hoge snelheden rond 70 bereikt en 
worden auto’s die netjes 30 rijden ingehaald.  
 
De meting van december 2019 geeft 9500 verkeersbewegingen aan. 
Dat kan en moet natuurlijk minder om de 30 KM te halen. 
De drukte van onze laan wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
 

- Rudolf Steiner 
De school nood locatie gaat volgende jaar terug naar de Belgiëlaan.  
 

- Doorgang naar winkelcentrum kruising Donderslaan/Robert 
Kochlaan 

Door de sluiting hiervan gaan mensen via onze laan naar het 
winkelcentrum. Het openen hiervan kan onze laan ontlasten. 
  

- Stoplichten Amerikaweg 
Deze zijn zo afgesteld dat het verkeer erg lang moet wachten waardoor 
ze onze laan kiezen. Betere timing stoplichten van Amerikaweg of 
rotondes zoals op de Europaweg kan dit verlichten. Het 
bestemmingsplan heeft ook nog plannen met de Europaweg en hierdoor 
wordt de Amerika nog drukker. Dit heeft dan ook invloed op onze laan.  
 

- Moskee 
Bezoekers komen via onze laan naar de moskee toe. De moskee kan 
ook bereikbaar gemaakt worden via de Briandlaan en Stresemannlaan. 
 
We zijn bereid tot overleg en meedenken.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens bewoners van de Professor Eijkmanlaan nummer 88 t/ 118 en 
nummer 64 
 
Sandra van der Veldt en Tanja Smit  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


