1. Oversteek Schapenkamp;
bij Groest
Geleidelijn loopt niet 60 cm door evenwijdig
aan gidslijn = muurtje
Geen vrije ruimte van 60 cm tussen
geleidelijn en muurtje = gidslijn;
Omdat het muurtje niet evenwijdig met de
geleidelijn loopt, ontstaat bij de volgende
plek waar een markering ligt wel een 60 cm
brede ruimte.
Ik denk dat dit zo wel kan, maar de
geleidelijn moet wel iets langer doorlopen,
omdat anders niet duidelijk wordt dat je het
muurtje moet volgen en niet naar rechts
moet gaan.
Volgens richtlijnen niet nodig. Het plantvak
geldt ook als gidslijn. Annemarie geeft aan
dat een eenduidige gidslijn de wens is en
vraagt om de geleidelijn toch te verlengen
tot 60 cm voorbij de muur.

2. Hoek Schapenkamp Groest bij
trapje, kant Schapenkamp
Hier ligt een waarschuwingsmarkering!
Dat zou een geleidelijn moeten zijn met
ernaast 60cm vrije ruimte tot het akelige
trapje.
De geleidelijn hoeft heen 60 cm breed te zijn,
30 is ook goed.
Is het misschien toch nodig het trapje wel
aan te geven met een waarschuwing naar
rechts? We hebben daar uitgebreid over
gediscussieerd, maar ik weet het niet meer.
Volgens de richtlijnen niet.
Breedte van de lijn halveren,
Waarschuwingsmarkering vervangen door
geleidetegels

Geleidelijn verlengen ivm opschuiven
geleidelijn van maatregel 3

3a. Hoek Schapenkamp
Groest bij bankje, kant
Groest
Dit ziet er dus netjes uit, maar helaas: het
hadden 2 geleidelijnen moeten zijn met vrije
ruimte aan kant muurtje van 60 cm en een
attentievlak van 60 x 60 cm
Ivm aanwezige bank en nieuwe geleidelijn
aanbrengen voor de bank langs, evenwijdig
aan muurtje.

30 cm

30cm
60 cm

3b. Hoek Schapenkamp
Groest bij bankje, kant
Groest
Dit ziet er dus netjes uit, maar helaas: het
hadden 2 geleidelijnen moeten zijn met vrije
ruimte aan kant muurtje van 60 cm en een
attentievlak van 60 x 60 cm

30 cm
60 cm

Extra geleidelijn om te geleiden naar gidslijn
(muurtje)

60 cm

30 cm

4a. Oversteek Groest bij
rotonde
Ik heb hier niets op aan te merken. Rest van
rotonde heb ik niet bekeken. Dus ook niet
naar die lastige boom bij Gooiland.
De waarschuwingsmarkering precies tegen
het fietspad aan, en bij de weg 15 cm er
vanaf.
Aan de kant van de Chinees is dat niet zo,
maar daar is ook al de ronding van de
rotonde merkbaar:

30 cm 60 cm
Geleidelijnen inkorten en extra
richtinggevende geleidelijn (lengte 1,8
meter) toevoegen

4b. Oversteek Groest bij
rotonde
Ik heb hier niets op aan te merken. Rest van
rotonde heb ik niet bekeken. Dus ook niet
naar die lastige boom bij Gooiland.
De waarschuwingsmarkering precies tegen
het fietspad aan, en bij de weg 15 cm er
vanaf.
Aan de kant van de Chinees is dat niet zo,
maar daar is ook al de ronding van de
rotonde merkbaar:
Optioneel: geleidelijn inkorten en extra
richtinggevende geleidelijnen (lengte 1,8
meter) toevoegen aan weerszijden van
attentievlak van 60 x 60 cm

60 cm

5. Langs inrit tussen
chinese restaurant en ?
Dit is mooi gedaan, maar geen 60 cm vanaf
de muur = gidslijn. Jammer.
De knik is ook mooi gedaan.
Omdat er hier een groot stuk overbrugd
wordt met vrije ruimte van 60 cm links en
rechts, zou ik dit gewoon laten liggen.

Geen aanpassingen

6. Voorbij inrit tussen
Chinese restaurant en ?
60 cm

60 cm
Hiervoor geldt ook weer; jammer van de 60
cm naast de geleidelijn.
Nu komt hij heel ongelukkig uit bij dat
stoeprandje..
Door de knik net ergens anders te leggen ,
was de lijn misschien mooi 60 cm naast het
stoeprandje uitgekomen?
Geleidelijn anders richten
Overlap met stoepje 60 cm en afstand tot
stoepje 60 cm

30 cm

6A. Tussen stoepje en
plantvak
Geleidelijn toevoegen met aan weerszijden
60 cm overlap met gidslijnen

60 cm
60 cm
30 cm
60 cm

60 cm

7a. Oversteek Veerstraat
tussen de twee groenvakken.
Hier is een boeiend patroon van te korte geleidelijnen
(ze kunnen daardoor gemist worden).
Ze liggen wel 60 cm van de rand van het groenperceel.
Lijkt mij beter om een geleidelijn langs het groenvak te
beginnen, met een keuzevlak om de bocht aan te geven
en dan weer een stukje langs het randje van het
groenvlak en dan de bocht naar de
waarschuwingsmarkering voor de oversteek.
Geleidelijn verlengen tot 1,8 meter

60 cm

Geleidelijn ( 1,8 m) toevoegen
Paaltje verplaatsen

60 cm
60 cm

Paaltje verplaatsen

30 cm

7b Om het groenperceel bij
Schering heen en de
oversteek Veerstraat.
De oversteek is goed gedaan, maar dan wel weer een
kort geleidelijntje om de route langs andere groenvak
aan overkant te vervolgen.
Te weinig ruimte om de geleidelijn te verlengen,
waardoor deze slecht voelbaar is
Voorstel is om de breedte van de geleidelijn naar
waarschuwingsmarkering te verdubbelen
Geleidelijn langs gidslijn verlengen tot 1,8 m

60 cm

7c. Om het groenperceel bij
Schering heen en de
oversteek Veerstraat.
De oversteek is goed gedaan, maar dan wel weer een
kort geleidelijntje om de route langs andere groenvak
aan overkant te vervolgen.
Te weinig ruimte om de geleidelijn te verlengen,
waardoor ze slecht voelbaar zijn
Voorstel is om de breedte van de geleidelijn naar
waarschuwingsmarkering te verdubbelen
Bestaande geleidelijn verlengen tot 1,8 m

60 cm

8. Na de oversteek van de Veerstraat langs het groenvak de bocht om.
Voor het ronden van de hoek met paaltje (!)
Als de geleidelijn iets langer is, is risico op
botsen met paaltje verdwenen.

Na het ronden van de hoek: duidelijk te zien: paaltje
staat daar nu niet lekker.

Nieuwe geleidelijn om de hoek aanbrengen

En: geen geleidelijn die overlapt met gidslijn = rand
groenvak

(1, 8 meter lang)

Paaltje in plantsoen plaatsen

Bestaande geleidelijn verlengen

Overlap met gidslijn minimaal 60 cm
Attentievlak 60 x 60 cm

120 cm
60 cm

60 cm
60 cm
30 cm

8A. Bij de lichtmast
Lichtmast verstoort route langs
gidslijn
Geleidelijn, lengte van 2 x 1,50 m
aan weerszijden van de lichtmast plus
de maat van de lichtmast (20 cm)
toevoegen.

150 cm

30 cm
150 cm

60 cm

8b. Bij de doorsteek naar Hanneke Huisman
Te grote afstand tussen de gidslijnen
Geleidelijn toevoegen, die ook langs
de lichtmast gaat
Te beginnen 1,5 meter voor
lichtmast
60 cm uit de gidslijn

60 cm
150 cm
30 cm
60 cm
60 cm

9. Bij Carpet Right, Groest 110
Daar begint bijna aan eind groenvak de
geleidelijn richting kruising met oprit Pgarage.
Het begin ligt iets te ver van de rand van het
groenvak; iets verlengen lost dat op.
Helaas staan de vlaggen of hoe die dingen
heten nog steeds in de weg! Handhaven!
Geleidelijn ca. 1 meter verder doortrekken

Contact opnemen met Carpetright over
obstakels ( Arnold 035 6281582)

60 cm

10. Oversteek inrit P-garage
Niks op aan te merken.
Geleidelijn gaat aan overkant ook kaarsrecht
verder langs de fietsen.
Wel opletten, dat ze niet slordig gaan stallen,
waardoor ze toch over de geleidelijn
uitsteken.

Geen aanpassingen

11a. Kruising Herenstraat
Oversteek met paaltjes naar terras mooi
opgelost, maar werkt niet.

Waarschuwings markering
opschuiven

Niet volgens tekening uitgevoerd.
Geleidelijn bepaalt de richting
Gregory kan de geleidelijn aan de overkant
niet vinden
Oplossing: knik in geleidelijn voor
kruisingsvlak aanbrengen en geleidelijn na
kruisingsvlak in verlengde leggen
Wwaarschuwingsmarkeringen opschuiven
Handhaven bij terras: geen stoelen op de lijn
zetten

30 cm

11. Kruising Herenstraat
overzijde
Oversteek met paaltjes naar terras mooi
opgelost.
Niet volgens tekening uitgevoerd. 60 cm
Geleidelijn na kruisingsvlak in verlengde van
geleidelijn voor kruisingsvlak leggen
Beide waarschuwingsmarkeringen
opschuiven

Handhaven bij terras: geen stoelen op de lijn
zetten

Waarschuwings markering
Opschuiven ( 1,8 m breed)

60 cm

