
Oversteekplaats  
Rubensstraat-Valklaan 
 
De kruising van de Tongelresestraat met de 
Rubensstraat/Valklaan zorgt al tientallen jaren 
voor problemen. Het is moeilijk en gevaarlijk hier 
de Tongelresestraat op te draaien, en de 
oversteek vormt voor kinderen een niet 
zelfstandig te nemen barrière op weg naar de 
Reigerlaanschool. Volgens bewoners in de 
directe omgeving vinden op de kruising zeker 15 
tot 20 aanrijdingen per jaar plaats, officiële cijfers 
zijn echter niet beschikbaar omdat de politie deze 
aanrijdingen niet registreert. In het verleden was 
de kruising voorzien van stoplichten t.b.v. 
oversteken (zie foto). Deze zijn verwijderd zonder 
dat vervangende maatregelen zijn genomen. 

 
Vorig jaar december verraste de gemeente 
positief met het voorstel een oversteekplaats te 
realiseren over de Tongelresestraat, tussen de 
Rubensstraat en de Valklaan. Het belangrijkste 
doel van deze oversteekplaats is het beter 
bereikbaar maken van de Reigerlaanschool van-
uit Lakerlopen. Helaas bleek het slechts te gaan 
om zebrapaden in combinatie met een voor 
50km/u rijdende auto’s, bussen en vrachtwagens 

verhoogde kruising. Een dergelijke aanpassing 
zou voetgangers het gevoel geven dat ze 
beschermd zijn terwijl deze voor automobilisten 
nauwelijks opvalt. Potentieel gevaarlijk dus.  
Na enig aandringen tijdens de bewonersbijeen-
komst waar het voorstel werd gepresenteerd, is 
een nieuw voorstel uitgewerkt.  
Dit voorstel voldoet veel beter aan de door de 
bewoners ingebrachte wensen. Door vlucht-
heuvels in het midden van de Tongelresestraat 
wordt de zichtbaarheid van de oversteekplaats 
voor automobilisten verbeterd, en is een vlucht-
plaats voor overstekende voetgangers beschik-
baar. Daarnaast zorgen de vluchtheuvels voor 
een kleine slinger in de rijbaan wat de snelheid 
op de Tongelresestraat enigszins zal remmen. 
Het blijft echter moeilijk om met auto of fiets de 
Tongelresestraat op te draaien. 
Daarvoor is eenvoudig een verdere verbetering 
te realiseren door de voorrangssituatie op de 
kruising te wijzigen. Als verkeer op de 
Tongelresestraat verkeer van rechts voorrang 
moet verlenen, dan verhoogt dat tevens de 
veiligheid van overstekende voetgangers. Een 
potentieel uit een zijstraat komende auto maakt 
immers meer indruk op veel automobilisten dan 
een overstekende voetganger. 
Binnenkort zal het verbeterde voorstel van de 
gemeente door de gemeenteraad worden 
besproken. Als buurtvereniging willen we die 
gelegenheid gebruiken om te pleiten voor het 
realiseren van een gelijkwaardige kruising. We 
hopen daarbij op veel steun uit de buurt. Als de 
behandeldatum bekend is zal deze op de website 
van de buurtvereniging Villapark 
(www.villaparkeindhoven.nl) worden gepubli-
ceerd 
 
Jan Welvaarts 
(werkgroep verkeer, buurtvereniging Villapark) 

Voorstel voor herinrichting van het kruispunt Tongelresestraat-Rubensstraat/Valklaan, 
aangevuld met het bewonersvoorstel om de kruising gelijkwaardig (30km/u) te maken.  


