
Plantvakken
Langs de gehele noordzijde van de straat worden tussen 
de parkeerstrook en het trottoir nieuwe plantvakken 
gemaakt. Deze voorzien in de vraag naar meer groen 
in de buurt en dragen bij aan de opgaves voor klimaat-
adaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Bovendien zor-
gen ze voor betere omstandigheden voor de bestaande 
en nieuwe bomen langs deze zijde van de straat.

Groenplan - Plantsoen Patersweg 8A-10E

Vlinderstruik
Bud - Buddleja davidii

Glansmispel
Ph - Photinia fraseri
‘Red Robin’ (haag)

Rode Beuk
2 nieuwe bomen

Lavendel
La - Lavadula ‘Hidcote’

Herfstsering
Cea - Ceanothus thyrsiflorus

Spierstruik
Spi - Spirea Japonica ‘Genpei’

Hortensia
Hor - Hydrangea paniculate
‘Lime light’

Davids Sneeuwbal
Vi - Viburnum davidii

Parkeren

Stroken worden individuele parkeerplaatsen
Langs de gehele Patersweg worden de huidige parkeerstroken vervangen 
door individueel aangegeven parkeerplaatsen. Zo wordt de efficiëntie in 
het gebruik vergroot. Ondanks dat er aan de zuidzijde tussen de bestaande 

bomen zal worden geparkeerd vermindert het aantal parkeeplaatsen niet:

    

Huidige situatie
153 parkeerplaatsen
(uitgaande van 5,5m lengte van een parkeer-
plaats in de parkeerstrook)

Nieuwe situatie
154 parkeerplaatsen

Totaal     +1 parkeerplaats

Parkeren op trottoirniveau
De parkeerplaatsen worden op hoogte van het trottoir gerealiseerd en zullen vanaf 
de rijweg te bereiken zijn door middel van een overrijdbare schuine trottoirband. 
Enerzijds benadrukt dit het feit dat de auto te gast is in te fietsstraat en anderszijds 
biedt het de voetganger meer ruimte op het  moment dat er niet geparkeerd wordt.

Ruimere parkeerplaatsen
De afmetingen van de huidige parkeerstrook voldoet niet meer aan de normen. In 
de nieuwe fietsstraat zullen de parkeerplaatsen zo worden gedimensioneerd dat ze 
weer aan de normen voldoen. Dit betekent dat de parkeerplaatsen breder zullen 
worden. Dit zal het inparkeren makkelijker maken en zo wordt ook het gebruikscom-
fort van de fietsstraat voor de automobilist vergroot.

Keerkom
De Patersweg blijft aan de kant van de Krispijnseweg afge-
sloten voor auto’s. Doordat het nieuwe straatprofiel smaller 
is dan in de huidige situatie is het wenselijk om een keer-
voorziening voor auto’s te maken zodat het comfortabel 
keren blijft. Daarom wordt er op deze plek een keerkom 
gerealiseerd.

Grotere boomvakken
Aan de zuidzijde van de straat worden de boomvakken 
vergroot, zodat de bomen meer ruimte krijgen en er meer 
regenwater door de bodem kan worden opgenomen.

Aanpassing kruising Patersweg-Jacob van Ruisdaelstraat

Fietsstraat in de voorrang
De Patersweg krijgt als hoofdfietsroute voorrang op het verkeer van de Jacob van Ruis-
daelstraat. Dit wordt aangegeven door middel van haaientanden en het doortrekken 
van het rode asfalt over de de kruising. 

Plateau komt terug
Het verkeersplateau wordt teruggebracht zoals dat er in het verleden ook al lag. Hier-
door zullen weggebruikers worden gedwongen hun snelheid aan te passen bij het 
naderen van de kruising. 

(Visuele) versmalling rijweg
Door daar waar het kan de rijweg nabij de kruising te versmallen en extra bomen te 
planten en het verkleinen van de bochtstralen van de kruising worden weggebruikers 
ook onbewust aangezet tot het matigen van de snelheid bij het naderen vande krui-
sing.

Afsluiting Patersweg voor autoverkeer richting Zuidendijk/
Laan der V.N.
(voorkeursmodel)

De aansluiting van de Zuidendijk op het gedeelte van de Patersweg dat richting de 
kruising met de Laan der V.N. gaat wordt afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor zal er 
op de Patersweg alleen nog maar bestemmingsverkeer rijden wat beter past bij het 
karakter van een fietsstraat. De Laan der Verenigde Naties zal vanuit de Patersweg dus 
alleen nog voor auto’s bereikbaar zijn via de Jacob van Ruisdaelstraat.

Het doodlopende stuk Zuidendijk tussen Patersweg en de Laan der V.N. zal dus alleen 
nog via de Patersweg te bereiken zijn.

Boomstructuur herstellen waar het kan
Daar waar de ondergrond het toelaat worden weer bomen terugge-
plant die in de loop der jaren zijn gekapt maar niet vervangen. Zo 
wordt de boomstructuur die langs de Patersweg loopt weer in ere 
hersteld.

Verkeersremmende maatregelen
Om de 75 meter worden verkeersdrempels aangelegd in het 
asfalt. Deze drempels worden zo gemaakt dat de trillingshinder 
wordt geminimaliseerd en aan het fietscomfort niets wordt afge-
daan. Dergelijke drempels zijn recentelijk op de Viottakade gereali-
seerd.
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