
Advies Initiatief Zeeland werkgroep buslijn 99 over uitwerking 
varianten kruising Bergmaas-Tweehekkenweg 
Zeeland, 12 maart 2018 

 
Initiatief Zeeland 
Initiatief Zeeland wil Zeelanders op tal van terreinen in beweging brengen 
om samen aan de slag te gaan om te zorgen dat Zeeland een mooi en 
leefbaar dorp blijft, nu en in de verre toekomst. 
 
Advies aangaande opwaardering buslijn 99 Uden-Nijmegen, Initiatief 
Zeeland werkgroep buslijn 99, 8 december 2017 
In ons advies van 8 december 2017 over buslijn 99 hebben wij voor de Tweehekkenweg 
als ambities opgenomen: 

- veilige haltes aan de drukke Bergmaas. Veilig te bereiken, veilige oversteek, 
goede verlichting, sociale veiligheid; 

- doorstroming Bergmaas; 
- kwaliteit haltevoorziening 

 
Wij hebben de gemeente gevraagd om voor de Tweehekkenweg 2 varianten volwaardig 
te bekijken, namelijk een tunnelvariant en een optimalisatie van het ontwerp van de 
gemeente. Wij hebben aangegeven dat wij de informatieavond van 19 december willen 
benutten om met de dorpsbewoners in gesprek te gaan over onze inzichten.  
 

Informatieavond 19 december 
Op de informatieavond van 19 december 2017 was er vanuit de aanwezigen: 

- begrip voor het verplaatsen van de route van buslijn 99 naar Bergmaas 
- veel aandacht voor verkeersveiligheid: 

o veilige oversteek van de Bergmaas 
o afslaand verkeer op kruising Tweehekkenweg-Bergmaas 
o sluipverkeer Bergmaas 
o veiligheid bij speeltuin en kinderboerderij 

 

Overleg met gemeente begin 2018 
In het gesprek met de gemeente, begin januari, hebben we de aandachtspunten uit 
informatieavond 19 december besproken en hebben we de gemeente gevraagd om een 
extra variant met een eenzijdige bushalte uit te werken. Gevraagd is om deze zowel met 
als zonder afsluiting voor autoverkeer te onderzoeken. 
Wij bedanken de gemeente voor het goed bekijken en uitwerken van de ingebrachte 
varianten tunnel onder Bergmaas en eenzijdige bushalte. 
 

Advies Initiatief Zeeland werkgroep buslijn 99 
Vanuit de missie van Initiatief Zeeland om bewoners bijeen te brengen en samen na te 
denken over een mooi en leefbaar dorp,  de onderzoeken die door de gemeente zijn 
verricht en de aandacht die er op de informatieavond was voor verkeersveiligheid, 
adviseren wij het volgende: 
 
Kijkend naar de doelstellingen uit ons advies van december 2017 van: 



- veiligheid 
o veilige oversteek Bergmaas bij Tweehekkenweg 
o veilige oversteek Bergmaas bij Kapelweg 
o bushalte veilig bereiken 
o tegengaan sluipverkeer Bergmaas 
o veiligheid kinderen bij speeltuin, skatebaan en kinderboerderij 

- doorstroming Bergmaas 
- kwaliteit haltevoorziening 

Dan voldoet de variant met de eenzijdige bushalte, waarbij de Tweehekkenweg bij de 
Bergmaas is afgesloten voor autoverkeer, het beste aan deze doelstellingen. 
 

 
 
 
Immers: 

- door de eenzijdige halte aan de oostzijde van de kruising hoeven busreizigers uit 
de bebouwde kom van Zeeland (ca 95% van de busreizigers) de Bergmaas niet 
over te steken. Dit is winst voor de verkeersveiligheid en doorstroming Bergmaas 
en bereikbaarheid van de bushalte. 

- Bij de Kapelweg wordt een veilige oversteek gemaakt. 
- Door het afsluiten van de Tweehekkenweg voor autoverkeer wordt het afslaan 

op de Bergmaas tegengegaan. Dit verbetert de verkeersveiligheid. Ook is er 
minder autoverkeer op de Tweehekkenweg bij de kinderboerderij, speeltuin en 
skatebaan. 

- De doorstroming op de Bergmaas verbetert als er geen autoverkeer meer de 
Bergmaas vanaf de  Tweehekkenweg oversteekt.  Auto’s op de Bergmaas hoeven 
minder vaak voor een  rood stoplicht  te stoppen.  

- Minder sluipverkeer over Zevenhuis. 
- Ook voor de sociale veiligheid en het tegengaan van fietsdiefstal is dit een goede 

oplossing.. 
- De kwaliteit van de haltevoorziening is goed. De bushalte is goed toegankelijk. De 

fietsenstalling is geconcentreerd op 1 plek. Fietsen staan overdekt, bij elkaar. 
 
 
Het afsluiten voor autoverkeer kan echter een nadeel zijn voor bewoners van Voederheil 
en bezoekers van Heische Tip. Zij moeten 1 of 2 km omrijden met de auto als zij naar het 
centrum van Zeeland gaan.  De hoeveelheid autoverkeer op de Tweehekkenweg is 
volgens een telling ca 800 motorvoertuigen per etmaal. De 800 motorvoertuigen zullen 
bij een afsluiting van Tweehekkenweg hun route vinden óf via de Udenseweg óf via 

De werkgroep van InitiatiefZeeland is van mening dat voor beide varianten 
argumenten te geven zijn om te kiezen voor al dan niet afsluiten van Tweehekkenweg 
voor autoverkeer. Veiligheid is het beste gediend met afsluiting voor autoverkeer en 
bereikbaarheid met openstelling voor autoverkeer. 
 



Voederheil / Kerkstraat Noord. Afsluiting van Tweehekkenweg voor autoverkeer zal 
extra autoverkeer tot gevolg hebben op Udenseweg en Voederheil / Kerkstraat Noord.  
 
Omdat de missie van Initiatief Zeeland is om mensen bijeen te brengen en de bevolking 
nog niet goed is gehoord over het afsluiten van de Tweehekkenweg voor autoverkeer bij 
de Bergmaas, is ons advies om 2 varianten voor te leggen aan de bevolking, namelijk: 

1. Eenzijdige bushalte aan oostzijde waarbij de Tweehekkenweg bij Bergmaas is 
afgesloten voor autoverkeer en de Bergmaas alleen overgestoken kan worden 
per fiets of te voet; 

2. Eenzijdige bushalte aan de oostzijde bij de Tweehekkenweg zonder afsluiting     
 voor autoverkeer. 

 
Na het horen van de bevolking, brengen wij een definitief advies uit. 
 
Wij vragen nogmaals aandacht voor: 

- verlengen van de pilot van buurtbus 254 Schaijk-Zeeland-ziekenhuis Uden en het 
doortrekken van de route naar het busstation in Uden 

- goede aansluiting in Uden op de HOV-lijnen 305 (Veghel-Eindhoven) en 306 
(Veghel-Den Bosch), 606 (Uden-Den Bosch) en 605 (Uden-Eindhoven) 

- goede aansluiting in Grave op lijn 9 (HBO, universiteit en ziekenhuis in Nijmegen) 
- verhogen van de frequentie van buslijn 99 
- voorgestelde aanpassingen aan de bushalte Voederheil en de kruising 

Voederheil-Bergmaas 
 
Verder willen wij als Initiatief Zeeland graag tijdig en goed betrokken worden bij de 
verdere uitwerking van de technische tekeningen. Wij willen meedenken bij de 
uitwerking naar een mooi, aantrekkelijk plan.  

  



Bijlage.  Eenzijdige bushalte Tweehekkenweg met fietsoversteek Bergmaas 
 
 

 
 
 


