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Er kan zoveel meer met
rotondes. Mits men ze
niet ziet at5 louter
verkeerskundiqe
optossingen, maar
beschouwt ats
stedelijk€ ruimten. Dat
is de ervarinq van de
gemeente Tiè1, dae op
de locatie die getdt als
de poort van Tiet een
rotonde heeft aangelegd
vanuit de
pleinbenàdering. De
rotonde is echt
ontworpen. Resuttààt is
een ruimte die voor
zichzetf spreekt en
e€rbied toont voor zijn
omgeving.

l ng Leon L! nI s beleidsrnede\\e.ker
I ve keeL br; de afrieirng St.d.bèheer \an de
gemeente Tiel. Maar h! zit ook aan de kant
van het onlwerp. Jrisl omdat er gÈen

scheldslijn tussen beide cisciplines moet
zijn Hoogsrens een heel dun stippellijnlje
'Zeker is dal je synthese bercikl door ver
keersreguiering en r.ollngeving goed samen

ie orengen Niet afzonderlrk benaderen en

dan Llitkomen op compromissen, maar sa

.nen met een team (civiel, stedenbou!Í
groen en verkeer) een synihese g€rerercn

De rotonde op één van de meesi prominenle
pleklen vàn Tlel is hier een sprelend voor

beeld van Een roronde als een pleln len
ruimte dle ais een schotel pasr bij het koqje,
in casu het monumeniele Rechtbankgebouw
in neoclassicistische siijl, dal samen met de

monumentale direciiewoning van hei voor
mahge gasbed jfeen fraaiere entourage ver

diende dan een rotonde uit het boekje"

De afdeling Siadsbeheer lverk: mel ce r':r..
lijnen die er voor rolondes zijn Unr-oir. :.
kan btdragen aan de hel.lerheid. ocl ,:,
ver\eersgebruik Élke ruimle is echiÉr ..
ders en vraagl om een specifieke bÉr:::
ring Ook vanuii uniformiteil ?un je besi..:
Ieerlje een schroefje kiezen als een s!:-.:.:
tje is voorgeschreven ln veel geval en r.--
je, zeler in bebouwd gebied, de rolond:.:...
als ruimte tussen de gebou$en Geen .:
teersvoorziening begrensd ooor de D.-,-
banden van de {baan maar een rc,cr:=
begrensd door de verticale warden i,a: r:
omgeving Dét is iet uilgangspunt ge!.'..::_

voor het onlwe+ van deze rolondÉ,1rè:.::
l]rt een aantal zaken moesten rnleg|er:.
V,àJ riilden (1) de entree van het ceril-.:l
benadruklen. (2) een aantrekkelijkë ! :,1

voor de Rechtbank creèren, (3) het !er'DLr_::

gebied van het centrum doorrrekk.r 1::
deze plek en (4) de verkeersafwlkkell]ls .:



reiligheid waarborgen. Het gaat om de be-

-:rgrijkste invalsweg naar het centrum
-.lnaf de nleuv€ rondweg. Voorheen moest

.ë: verkeer vla een druk kruispunl zijn weg

::rden. De subjectieve verkeersonveiligheld
':;as grool Bovendien was sprake van een
-:3rr,rloze restruimte waarbij de gebouwen

.:ei tot hun recht kwamen.

'aok de vormelementen als

functioneel, m aar go e dkop er,

cf groenvakken als scheidtnQ

Less i9 more
l: logische beslissing voor een rotonde op

ne !]ek werd gevolgd door een ingewikkeld

:rcces, vanwege de vier geno€mde uilgangs

rinten, alsmede het Alelier van de Rliks-

:luwmeester dat eiste dat de vormgeving
:trn de ruimte stral, helder en lijnvormig
:roest zijn Een rustig beeld dat njel ver

. oord moest worden door een veelheid aan

::ri.htingsvormen, kleuren, bebording el ce-

:ra. Wat dat betreft kwamen de eisen over

--.n met de gedachte van hel hele team van

::èdsbeheer Lurr'ink venvoordt "Voigens hel

lincipe 'less is more' moet je in onze bele'
. rng rerughoudend zijn metindchten. op het
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moment dalje voor alle verkeersdeelnemers

een eigen voorzienjng ontwe4)t en alles

scheidt, gaat straks iedereen nicksichtslos
zrn eigen gang. Dil vergroot eerder de ver

keerconveiligheid. wij kiezen liever voor een

ruimle wàadn een bepaalde onzekerheid

leidt Lo! meer zekerheid. Liever díe conflic

ten me! lage snelheid dan eenlie met hoge

snelheid.In de maanden dat de rotonde nu in
gebrxik is, hebben zich geen noemens-

waardlge conflicten voorgedaan. Dat was in
de situaiie mel het kruispunt\vel anders]

De terughoudendheid in inrichtingis iets dat
de laalslejaren aan belangslelhng winl. ver
keersruimten waar het regime niet tot in
detail geregeld is, maar waar de verkeers

z\n net zo

worbeeld bermen

deelnemers door de pleinrichtlng zelf voor

zichtigheid betrachien. Deze benadering

werkt in veel gevallen De verkeersveiligheld
is één kant van het verhaal, de ruimtelijke in
vuliing de andere. De pleinbenadeíng van de

rotondelaat zich ookveel gemakkelijker voe

gen in een totale vormgeving. Lufiink: Het

team heeft samen het ontwerp gemaakt en

zich niet laten leiden door persoonlijke voor-

keuren (en dogma's) Zo was het b, deze

ruimte belangrijk via slmmetne en eendui

dig kleurgeblxik rust te brengen jn de ruimte.
Dit kon onder andere met de achthoekige

Een tatonàe ingebed in de

angeving, als een kapje àaÍ
past b, zrn schotei

)
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vorm Laler zou alles tveer rond moeten ï/or
den, maar ondat de rotonde op een helling
ligt en de aflratenng het beste met slrakke

lrngoten kon worde!1 inge!'uld, is de acht-

hoek toch gehandhaafd Rondom is een loop

slrook gemaakl die de voorangssltuatie vàn

de voelganger ondersleunl De wandelzones,

L1Ítgevoerd in gele belonlegels, sluiten daarbjj
perfect aan Drie poels, opgebouÍrd uit gesla

pelde betonbanden zorgen voor geleiding van

het verkeer ze vonnen tevens de voet van de

lichtmasten. Zo 1s voorai mea vormelemen-
ten gewerkl om de pleinrotonde'in te delen.

Hekjes als ruggensteun op de achrhoek,

bankjes en planlvakken in lrn, een midden

'.rw

vlak mei eenkunstelement met LED-verlLch

ring en vjer duidelijke zebla's die 6e auiono
bilist exlra lalen afuemmen Het midden ak

is omringd mel betonnen inítbanden om

ook het langere vrachtverkeer de mimte te
geven. Diezelfde betonbanden zijn in het as

falt gefreesd als onderscheid tussen djbaan

en írelspaden bij de aanrrulegen Daar waar

nodig zrn verkee(functies gescheiden. zol
der dai dither totaalbeeld in gevaarbrergll'

Geen mengpot van Nederland
lulsr door het gebruik van vormelementen

hoefl een rolondeplein niet extra koslbaar le

zijn. Luftink vervolglr 'Door zoveel mogelijl
te liezen voor rechte vormen maek je een

ont\very goedkoper quà uitvoering Ook de

voÍnelemenlen als de poefs zijn ne. zc

functloneel, maar goedkoper dan bu!'ocr-

beeid bermen of groenvatken als scheid:ng

le kunl doordachl lnrichlen als je maa. oog

blijft houden voor de àíwatering. DaL is vaa-(

het moeiljjkstel'
omdat de rolonde lejlelrk een plein moesi
lvorden, rregen de voelgangerszones zlvaar

in hei onlwerp cekozen js voor gele beton-

tegels 40x40 cm als ílanken ler hoogie Ian
de Rechtbànk. len adviesbureau È inge

schakeld voor ée eerste gedachtevoming,
materialisatie en kleurkeuze lén lleur geel

naast het rood van de fieiszone. Geen alie'
gaartje van kleureni ook hierjn terughou

dendheÍd om zo een rusligbeeld le creëren.

ook Ín de detailoplossingen moet de omge

ving lnspÍerend rrjn en niet het globale

íchtlijnenboekje dal 1n wezen de mengpot

Kindvriendelijke straten
DeèfdeL ng Stadsbeheer s ook ve.tegenwoo rd gd n hei foru m 'kindvrle nde|jke

stralen'. n het kader van duurzaam veitig beoogt dt forum concepten te

ontwikkeLen voorwoonstraten waar het kind meer bewegingsvriiherd heeft dan

in veet nle uwbouwwljken lhans het gev.t is. Hel motto is dan ook, 'à ciiy lrlendty

Íor€hild.en sa c ty friend ty ior aLt'. Lurvink tegt uit, 'De ps.keerptek isvandaèq

de dag beiansrijker dan de ru mte voo. kinderen om te speLen. Het kind s

verdrongen naarde marq€ en moet zich tevreden stelten met de wipk p binnen

eenomheindspeetptekje. Hetgevotg sdatkinderenminderopskaalspetenen
ook om deze reden m nder beweqen. vroeger hadje nog de achte.paden biide

won ingen, maar dai s mede doorzaken ats potit ekeurmerk ookvenlwenen. Er

dre gt een smatte toekomst voor het spetende kind. Natuurtik z jn brede stoe

pen betàngrijk r.aàr soms we.kt een stoep ave.echts ats er een prachtge

asfattbaan naast ligi. Dan creëerle schitnveit qheid. Je kunt ook beslu ten weer

echte woonstraten te riraken m€i een beperkte breedte 15 meterl, vormgeven

van aansluitinqen met sÍeer en met kleurqebruik, jusi ook met betonnen

beskatingsmateriaten. Hoofddoei: er voor zorgen dat de autor.ob List zich te

gast voett in een woonEtraat Verkeer is attÍd nodlg, màar zorg dat het propor-

tioneet wordt en dat het rjden van autos èn bror.mers tang,sam maar wet

vtoeiend ptaatsvindt. ln etk qeval niet hard en op de auiomaiische pitooi. Zo is

de vormgevlng en màleriaalgebrulkvan de rotonde op d t doelafgestemd.'


