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T.a.v. wethouder Beerten 
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6500 HG  Nijmegen 

 

Betreft: gevaarlijke situatie rotonde Heyendaalseweg/Erasmuslaan 

 

 

Geachte heer Beerten, 

 

Studentenvakbond AKKU en fractie AKKUraatd, onderdeel van Studentenvakbond AKKU 

en fractie in de universitaire studentenraad, maken zich al langere tijd zorgen over een 

gevaarlijke verkeerssituatie bij de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan. Op 

deze kruising willen auto’s, bussen en fietsers op eenzelfde gedeelte van de weg komen. Een 

conflict van verschillende verkeersdeelnemers is hier niet uit te sluiten. Het verkeer dient 

dan ook door een goede infrastructuur in veilige banen te worden geleid. 

 

De huidige situatie is echter verre van veilig. De busbaan en het fietspad lopen parallel op 

de Heyendaalseweg. Tussen de busbaan en het fietspad staan meerdere bomen. Tevens 

loopt deze weg heuvelafwaarts naar de rotonde.  

Dagelijks fietsen duizenden studenten richting de campus. Duizenden andere studenten 

maken gebruik van de bussen (met name lijn 10) die naar de campus rijden. Zeker tussen 

8:15 en 9:00 uur is het behoorlijk druk.  

 

Doordat de busbaan en het fietspad parallel lopen, geraken de fietsers in de dode hoek van 

de bussen. Het is voor chauffeurs lastig om goed te zien of er een fietser aankomt, zeker nu 

de bussen die ze besturen overvol zitten. De bus dient voorrang te verlenen aan de fietser en 

moet dus stoppen. Door de heuvel en de vele mensen in de bus is dit niet gemakkelijk; het 

zicht is beperkt. Het kan zelfs onveilige situaties opleveren in de bus voor staande reizigers, 

nu de bus op het punt van de kruising steeds een stukje remt en optrekt. 

 

Fietsers rijden heuvelafwaarts, wetend dat zij voorrang hebben. Ze kunnen daarbij gehaast 

zijn om op tijd te zijn voor college. 

 

Kortom, de situatie waarin fietsers en bussen in een verkeersconflict komen bij de rotonde 

op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan is verre van veilig. 
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Studentenvakbond AKKU en fractie AKKUraatd hebben via media vernomen dat u 

voornemens bent om een kunstwerk op de rotonde te plaatsen, extra bebording te plaatsen 

en het fietspad te verhogen.  

 

Tot op heden is de rotonde echter niet aangepast of veiliger geworden. Eerder is door 

Studentenvakbond AKKU gepleit voor het plaatsen van slimme stoplichten om 

conflictsituaties te sturen, maar ook dat is niet gebeurd. 

  

Middels dit schrijven vragen ondergetekende partijen u specifiek naar een oplossing voor de 

gevaarlijke situatie tussen fietsers en bussen en de termijn waarbinnen ze kan worden 

gerealiseerd. Studentenvakbond AKKU en fractie AKKUraatd denken dat de in de media 

genoemde oplossingen niet zullen bijdragen aan het wegnemen van de gevaarlijke situatie 

tussen bussen en fietsers. De vraag aan u is hoe die gevaarlijke setting kan worden 

weggenomen en ongelukken kunnen worden voorkomen. Het is immers niet de bedoeling 

dat eerst een ongeval moet plaatsvinden alvorens de situatie veiliger wordt gemaakt! 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Thomas David Hoven      Nienke Eline Aangenendt 

Voorzitter Studentenvakbond AKKU    Fractievoorzitter AKKUraatd 

 

 
Van deze brief is afschrift verzonden aan: 

- Het college van bestuur van de Radboud Universiteit 

- De universitaire studentenraad 

- Het universitair vastgoed bedrijf 

- De vervoerder Breng 

  


