
Eén, twee of drie zebrapaden op de 
Akkerstraat in Vlijmen: sensoren 
moeten antwoord geven 
VLIJMEN - Eén, twee of drie zebrapaden over zo'n 250 meter in de Akkerstraat in 
Vlijmen. De aantallen en de plek van de oversteekplaatsen hebben al heel wat discussie 
opgeleverd. Heusden gaat tellen hoeveel voetgangers via welk zebrapad oversteken. Niet 
door ouwerwets te turven, maar door nieuwe technieken. 
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Ooit lag in de Akkerstraat één zebrapad, direct aansluitend op de uitgang van de 
EMTÉ-supermarkt. Die ene maakte plaats voor twee andere. Eentje aan het begin 
van de straat, pal naast de rotonde met de Sint Catharinastraat. De andere kwam 
richting Julianastraat, net voorbij de uitgang van de grote parkeerplaats op het Plein. 

Met de verandering kwam ook een stortvloed aan kritiek. Bezoekers van de Action, 
(in het pand van de EMTÉ) bleven oversteken op de plek die ze gewend waren: de 
kortste weg naar de centrale parkeerplaats; ook al was het zebrapad weg. 
Gevaarlijke situaties dus. Kritiek was óók dat de twee nieuwe oversteekplaatsen op 
een onoverzichtelijke en daarmee gevaarlijke plek lagen.  

Nu komt er zeer binnenkort alsnog een derde zebrapad, op de plek waar die 
voorheen ook lag: voor de deur van Action. 

Lichtstraal 
Om te bepalen of het ook zo blijf,t gaat Heusden evalueren. Niet door op bepaalde 
momenten te tellen met de hand, want daarover ontstaat altijd discussie. De 
gemeente slaat de handen ineen met twee Heusdense bedrijven: Sentech en Kresco 
IT. De een levert sensoren, de ander software.  

De sensoren tellen hoeveel mensen gebruikmaken van de zebrapaden. ,,Het werkt 
met een soort lichtstraal, die onderbroken wordt wanneer iemand oversteekt", aldus 
wethouder Thom Blankers. Mensen worden niet gefilmd.  

De metingen lopen door  totdat ook het paviljoen op het Plein is gebouwd en de 
zogeheten noordwand klaar is. Wanneer de sensoren worden geplaatst is nog niet 
bekend. 

 

https://www.bd.nl/heusden/roep-om-terugkeer-zebrapad-bij-action-vlijmen-wordt-steeds-sterker-het-is-nu-vaak-levensgevaarlijk%7Eaa81223b/
https://www.bd.nl/zoeken?query=zebrapad+vlijmen
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