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OFOS is verdwenen

Opstelruimte 
voetgangersoversteekplaats 
en fietsoversteekplaatsen zijn 
smaller uitgevoerd dan op 
tekening
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Knelpunt 1. 
Voetgangers hebben weinig opstelruimte voor het verkeerslicht tussen de 
rijbaan en het tweerichtingen fietspad. Fietsers komen met vaart vanaf de 
Lange Brug.



Knelpunt 2. 
Fietsers komend vanaf de Antoniebrug hebben weinig opstelruimte voor het 
tweerichtingen fietspad.



Knelpunt 3. 
Fietsers richting Antoniebrug hebben weinig opstelruimte. Uitvoegen is lastig 
tijdens de grote drukte op het fietspad in de ochtendspits.



Knelpunt 4. 
Fiets- en autoverkeer zitten elkaar in de weg op de Antoniebrug.
De OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook) is bij de reconstructie Turfmarkt –
Lange Brug verdwenen.

Oude situatie. Huidige situatie. Stopstreep auto ligt naar voren.



Fietspad 1.36 mm = 3,50 meter

Opstelvak 0.80 � zou dus 2 m breed moeten zijn. Dat is nu smaller.

Fietsopstelvak 1,12 mm � zou 2.9 m breed moeten zijn. Dat is nu smaller.

Volgens het ontwerp zou er meer 
ruimte moeten zijn
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Oplossing knelpunt 1. 
a) Verbreed opstelruimte conform ontwerp
b) Teken een waarschuwingsbord op het fietspad



Oplossing knelpunt 2. 
a) Maak voorsorteervak linksaf (naar Rozenprieel) en rechtsaf (richting 
Schalkwijk) door een stukje van de groenstrook hiervoor te bestemmen.

b) Leg hoge banden à niveau met het 
asfalt. Dit zijn onnodige hindernissen. En 
het gaat ten koste gaan van de 
functioneel bruikbare ruimte.



Oplossing knelpunt 3. 
Verbreed opstelruimte, zodat er meer fietsers naast elkaar kunnen staan.



Oplossing knelpunt 4. 
De OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook) op de Antoniebrug is aangelegd nav 
dode hoek ongeval in 2001. Een OFOS biedt de fietser ruimte: de fietser is 
goed zichtbaar voor de automobilist en de fietsers heeft een voorstart als het 
verkeerslicht op groen springt.

Oplossing: terugbrengen van de oude situatie. Stopstreep auto terugleggen, 
OFOS aanbrengen.

Oude situatie. Nieuwe situatie. Stopstreep auto ligt naar voren.
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(eenvoudig uit te voeren)
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terugbrengen

Opstelvakken 
verruimen


