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Voorwoord
Geacht College en Raad van de gemeente Kaag en Braassem,
Graag en met enige trots presenteren wij u hierbij de eerste fietsknelpuntennota van de Fietsersbond
voor de gemeente Kaag en Braassem. De nota signaleert onveilige situaties en knelpunten voor het
fietsverkeer in onze gemeente. De Fietsersbond is van mening dat knelpunten het beste door fietsers
zelf kunnen worden aangedragen. Door alle ontvangen ideeën, klachten en knelpunten in een nota te
bundelen hebben we een handzaam naslagwerk samengesteld voor het College, voor de Raad en
voor de ambtelijke ondersteuning.
Het idee voor deze knelpuntennota is ontstaan na het succes van een dergelijke nota in de gemeente
Alphen aan den Rijn. De afdeling van de Fietsersbond in Alphen aan den Rijn besloot daarom ook
haar schouders te zetten onder een nota voor de gemeente Kaag en Braassem. Opgemerkt moet
hierbij worden dat bij het samenstellen van de nota in de eerste plaats gedacht is aan utilitair
fietsverkeer, zoals scholieren, ouders die hun kinderen naar school brengen, woon-werkverkeer en
fietsers die gewoon boodschappen doen. Hoewel zeker niet onbelangrijk, is minder gekeken naar de
typische belangen van racefietsers en het recreatieve fietsverkeer.
Gezien de omvang van de gemeente Kaag en Braassem met haar vele kernen werd besloten om de
hulp in te roepen van alle leden van de Fietsersbond in onze gemeente. Die leden is gevraagd om
fietsknelpunten en onveilige situaties voor vermelding in de nota aan ons door te geven. Om
daarnaast alle fietsers in onze gemeente de gelegenheid te geven om fietsknelpunten aan ons door te
geven, hebben wij een oproep geplaatst in het Witte Weekblad, in het Leidsch Dagblad en op de
website van de Dorpsraden uit Oude Wetering en uit Oud Ade. Hierop zijn veel reacties
binnengekomen. Na toetsing aan de criteria en na intern overleg konden de aangegeven knelpunten
en ongewenste situaties voor fietsers worden opgenomen in deze nota.
Bij het vaststellen van de knelpunten en gevaarlijke situaties zijn ook de fietsroutes tussen de kernen
onderling onder de loep genomen. Als het ‘knelpunt met grote stip’ voor de gehele gemeente Kaag en
Braassem is de gebrekkige fietsverbinding tussen de twee grootste kernen Roelofarendsveen en
Leimuiden benoemd. Goede fietsverbindingen geven een samenhang tussen de kernen en ze
brengen naar de mening van de Fietsersbond de kernen ook dichter bij elkaar! Verder zijn de
knelpunten in elke kern apart bekeken en ook hier is een ‘knelpunt met stip’ voor elke kern bepaald.
Zie hiervoor ook de kaart op de achterzijde van de nota. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de
positie van de fiets bij de herinrichting van wegen en kruisingen en bij het ontwerp van nieuwe
woonwijken zoals Braassemerland.
De nota poogt een compleet beeld te geven van alle fietsknelpunten in onze gemeente. De nota is
dan ook vooral bedoeld als een aanzet tot ‘fietsvriendelijk’ denken van het College, de Raad en de
ambtenaren van de gemeente. De ambtelijke afwikkeling van de thans gepresenteerde nota zien de
samenstellers met veel interesse tegemoet. Het zou fantastisch zijn als de nota een krachtige impuls
gaat betekenen voor fietsbeleid in onze gemeente en nog beter als alle genoemde fietsknelpunten in
2014 verholpen zijn.
Ten slotte is een hartelijk ‘dank jullie wel’ hier zeker op zijn plaats voor de vele fietsers die ‘hun’
fietsknelpunten aan ons hebben doorgegeven. Zonder hen was het niet mogelijk geweest deze
fietsknelpuntennota voor Kaag en Braassem samen te stellen.
Fietsersbond
Afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken.
e-mail: alphenaandenrijn@fietsersbond.nl
Voorjaar 2011
Voor meer informatie: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Veilig, vlug en comfortabel
Goede fietsverbindingen vormen een belangrijke basisvoorziening voor een gemeente. Als de
fietsverbindingen goed zijn dan zal automatisch het fietsgebruik ook hoog zijn. Dit betekent een
geringere verkeersdruk en minder overlast van het autoverkeer. Voor goede fietsvoorzieningen zijn de
punten veilig, vlug (concurrentiepositie ten opzichte van de auto en het openbaar vervoer) en
comfortabel van belang.
Veilig
Vrijliggende fietspaden, goed wegdek, overzichtelijke situaties bij kruisingen en éénduidige regels met
betrekking tot voorrang zijn belangrijke voorwaarden voor de veiligheid van fietsers in het verkeer.
Onder veiligheid wordt ook verstaan de sociale veiligheid (dus goede verlichting '
s avonds, '
s nachts
en in donkere tunnels), de aanwezigheid van bewaakte stallingsvoorzieningen of
aanbindmogelijkheden en de mentaliteit van de medeweggebruikers. Onder de mentaliteit in het
verkeer valt ook het gedrag van fietsers. Hier past de fietser in het algemeen enige bescheidenheid.
Fietsen zonder adequate verlichting, rijden tegen het éénrichtingsverkeer in, door rood licht rijden,
geen richting aangeven en fietsen over voetpaden en stoepen. Dit is gedrag dat voor andere
weggebruikers hinderlijk en zelfs buitengewoon gevaarlijk kan zijn. Ook voor de automobilist in het
algemeen geldt dat deze zich vaak onveilig gedraagt in het verkeer. Maar de automobilist moet zich
daarbij bewust zijn van het feit dat hij of zij beschermd is door een kooiconstructie, dat de auto altijd
vele malen (ca. 1.000 kg versus ca. 100 kg) zwaarder is dan de fietser en dat de fietser onbeschermd
is bij een botsing en dus vrijwel altijd de onderliggende (helaas soms letterlijk) partij zal zijn.
Vlug
Voor een goede concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto (en andere modaliteiten) is
ook de snelheid van belang. Hierbij moet gedacht worden aan directe (doorgaande) routes met zo
weinig mogelijk kruisingen en obstakels, snel groen voor de fietser bij verkeerslichten, voorrang op
rotondes en afsnijdmogelijkheden ten opzichte van het andere verkeer. Een belangrijk voordeel van
de fietser is dat de fiets over het algemeen zeer dicht bij de bestemming kan worden geparkeerd. Hier
moeten dan wel goede parkeervoorzieningen aanwezig zijn.
Comfortabel
De weersomstandigheden zijn zeer bepalend voor het fietsplezier. Aan het weer zelf kunnen we
natuurlijk niets doen, maar de aanwezigheid van plassen op het wegdek, gladheid en onnodig lang
wachten (in de regen) bij verkeerslichten zijn voor de fietser zeer hinderlijk. Het wegdek is voor fietsers
bij voorkeur glad geasfalteerd en zonder hobbels en kuilen. Ook verkeersdrempels, bedoeld voor het
afremmen van het snelverkeer, zijn vaak voor fietsers zeer hinderlijke obstakels. Fietsroutes dienen
zoveel mogelijk over vrijliggende fietspaden te gaan voor wat betreft de veiligheid. Maar ook ten
behoeve van het comfort van fietsers verdient een vrijliggend fietspad de voorkeur. Want fietsers
ervaren geluid en stank (fijnstof) van bromfietsen en het autoverkeer als hinderlijk en ongezond. Tot
slot verdienen ook de stallingsvoorzieningen aandacht. Bij winkels, sportvelden, restaurants, kerken,
bushaltes, culturele en gemeentelijke voorzieningen dienen altijd voldoende en goede
stallingsvoorzieningen aanwezig te zijn.
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Landelijke ontwikkelingen
Gedurende de laatste jaren zijn er enkele voor fietsers zeer belangrijke wijzigingen in de
verkeersregels van kracht geworden. Het gaat hierbij met name om de regel dat fietsers van rechts,
net als het overige verkeer, voorrang hebben. Dit heeft voor de weginrichting van de kernen in Kaag
en Braassem geen grote consequenties gehad, wel voor de eenduidigheid van de verkeersregels.
Bromfietsers niet langer op fietspad
De regel dat bromfietsers niet langer thuishoren op het fietspad heeft veel duidelijkheid en verbetering
van comfort(!) gebracht voor fietsers. Op diverse plaatsen, vooral bij de grenzen van de bebouwde
kom, zijn naar aanleiding van deze regelwijziging voorzieningen voor bromfietsers gemaakt om het
fietspad (of juist de weg) te verlaten. Maar door de grote populariteit van de huidige generatie
snorscooters zijn die nu ook ruimschoots aanwezig op het fietspad; we moeten ons afvragen of
fietsers niet met een dode mus zijn blij gemaakt, gelet op de overlast door het grote verschil in
snelheid met fietsers en het schadelijke fijnstof van deze scooters.
Landelijk is, naast een algemene toename van vooral (auto)mobiliteit, de trend dat auto'
s steeds
zwaarder en groter worden (SUV'
s). Dit is een voor fietsers zeer onprettige ontwikkeling, zeker gezien
de botsonvriendelijkheid van deze zware auto'
s. Daarnaast is het ruimtebeslag van deze auto'
s zeer
groot en ze hebben voor fietsers een agressieve uitstraling.
Elektrische fietsen populairder
Een zeer positieve ontwikkeling is de opkomst van de fiets met een elektrische trapondersteuning. Het
succes van deze fietsen vergroot de mobiliteit van fietsers en zorgt ervoor dat niet alléén ouderen
langer onafhankelijk kunnen blijven maar dat ook jonge mensen met een lichamelijke handicap minder
afhankelijk zijn van anderen of openbaar vervoer alleen. Daarnaast is deze fiets geschikt voor woonwerkverkeer op de langere afstand. Maatschappelijk is de elektrische fiets inmiddels geheel
geaccepteerd en het aantal oplaadpunten voor de elektrische fiets neemt gelukkig voortdurend toe.
Ruimere regels fietsverlichting
De nieuwe regel dat fietsverlichting ook aan kleding of aan een tas van de fietser mag worden
bevestigd, heeft voor duidelijkheid gezorgd en voor verbetering van de zichtbaarheid van fietsers in
het donker. Ieder najaar verzorgt de Fietsersbond, in samenwerking met gemeentes, een
fietsverlichtingsactie. Hierbij wordt, tegen betaling van alléén de materiaalkosten, de verlichting van
fietsen gecontroleerd en zonodig gerepareerd. Ten slotte is een goede controle door de politie, met
name aan het begin van de winter, zeer belangrijk om alle fietsers te motiveren hun verlichting in orde
te (laten) maken.
Landbouwverkeer op fietspaden
Een ontwikkeling die de Fietsersbond zorgen baart, is de tendens om fietsers samen met
landbouwvoertuigen van de zogenaamde ventwegen of secundaire wegen gebruik te laten maken. In
het ergste geval wordt een bestaand fietspad voor dit doel verbreed en opengesteld voor
landbouwverkeer. Een zware trekker met aangekoppelde hulpstukken is voor de fietser niet echt een
prettige mede-weggebruiker en al helemaal niet als deze mede-weggebruiker er de gang goed in
heeft. Overigens heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onlangs een rapport gepresenteerd
waarbij wordt geadviseerd om ook landbouwvoertuigen en rijdend werkmaterieel te voorzien van een
kenteken. Bovendien zouden bestuurders van dergelijke voertuigen een trekkerrijbewijs moeten
hebben. Jaarlijks vallen gemiddeld zestien doden en honderd gewonden door verkeersongevallen met
landbouwmaterieel. De slachtoffers vallen steevast onder de medeweggebruikers en niet onder de
chauffeurs van het landbouwmaterieel. Zie ook www.onderzoeksraad.nl.
Aanleg fietssnelwegen
Een fantastische en opwindende ontwikkeling ten slotte is natuurlijk de aanleg van fietssnelwegen.
Zeer onlangs nog heeft de Rijksoverheid samen met provincies en gemeenten subsidies beschikbaar
gesteld voor de aanleg van totaal zestien fietssnelwegen. Van dat geld wordt asfalt aangelegd,
bewegwijzering en verlichting neergezet en fietsbruggen of tunnels gebouwd. Alles voor een snelle en
ongehinderde doorgang voor de fietsende forens. Met deze fietssnelwegen hoopt de overheid op
minder auto'
s op de weg en dus minder files. Beter voor de portemonnee en de gezondheid van de
reiziger.
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Voor onze regio zijn de beide fietssnelwegen '
Velostrada'en de '
Via 44'van Leiden naar '
sGravenhage van belang. De beide wegen zullen naar verwachting in het voorjaar 2011 klaar zijn.
Aansluiting en bewegwijzering vanuit de kernen in Kaag en Braassem naar deze fietssnelwegen
zullen moeten worden gerealiseerd.
Natuurlijk is ook de Fietsersbond betrokken bij dit project. Uit metingen van de bond is gebleken dat
het fietsgebruik op sommige routes na de ombouw naar een fietssnelweg verdubbeld is. Zie ook
www.fietsfilevrij.nl voor meer informatie.

Meldpunt voor klachten
Via het servicenummer (071) 332 72 72 van de gemeente Kaag &
Braassem melden inwoners klachten over onderhoud van wegen,
gevaarlijke situaties en dergelijke direct bij de wegbeheerder. Via
dit nummer kunnen ook klachten worden doorgeven aan de
gemeentelijke klachtencoördinator. Er kan ook gemaild worden
naar info@kaagenbraassem.nl . Uit ervaring weten wij dat er een
hoge drempel bestaat bij burgers om een melding te doen. Wij
hopen daarom dat de gemeente met gerichte campagnes deze
drempel zal verlagen.
De Fietsersbond heeft al enkele jaren een meldpunt voor klachten
over slechte fietspaden, ("mijn slechtste fietspad") op internet (www.fietsersbond.nl). Op deze website
kunnen klachten over slechte fietsverbindingen worden geplaatst. Deze meldingen worden
automatisch doorgegeven aan de wegbeheerder en ook de Fietsersbond gaat hiermee aan de slag.
Op deze manier zijn door het gehele land grote en kleine ergernissen, gevaarlijke situaties en
problemen voor fietsers in beeld gebracht en voor een groot gedeelte verbeterd en/of opgelost.

Fietsknelpuntennota Kaag & Braassem – Fietsersbond, voorjaar 2011

Page 7

Fietsverkeer en de gemeentelijke politiek
In het kader van deze fietsknelpuntennota hebben wij ook gekeken naar wat de diverse politieke
partijen in de gemeente Kaag en Braassem in hun programma hebben staan als het over fietsverkeer
gaat. Een positieve insteek van de politieke partijen ten aanzien van fietsverkeer zal de kans
vergroten dat de fietsknelpunten zoals deze zijn verwoord in de nota ook door de raadsleden zullen
worden ondersteund!

•
•
•
•

De PvdA geeft in haar partijprogramma 2009 aan dat “fietspaden goed moeten worden
onderhouden" en men wil “een goede bewegwijzering”.
Het CDA geeft in zijn verkiezingsprogramma aan dat men kiest voor “ groene” recreatie en dat er
"fietspaden moeten worden aangelegd met aansluiting op de bestaande fietsroutes".
Samen voor Kaag en Braassem vermeldt in haar manifest dat men "nieuwe fietsroutes wil”.
De VVD ten slotte geeft in haar kernpunten aan dat "recreatieve voorzieningen gewenst zijn".

Het is tekenend dat er in de politiek bij fietsverkeer in eerste instantie vooral aan het recreatieve
fietsverkeer wordt gedacht. Wellicht heeft dit te maken met het recreatieve karakter van de gemeente
Kaag en Braassem. De knelpuntennota van de Fietsersbond wil in het bijzonder aandacht vragen voor
de dagelijkse fietser in het woon-werkverkeer, voor scholieren die op fiets aangewezen zijn en voor de
fietser die zijn of haar boodschappen gaat halen. Dat de recreatieve fietser ook van de verbeteringen
profiteert, is natuurlijk mooi meegenomen.

Foto 1 - Kampeervakantie per fiets anno 1920
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Algemene fietsknelpunten
1. Slecht wegdek
Foto 2 - Hobbels in het fietspad

Nog te vaak moeten fietsers
op tegelpaden jaloers kijken
naar het gladde asfalt van
de autoweg naast hun
fietspad. Een glad
geasfalteerd fietspad is
belangrijk voor fietscomfort
en -veiligheid. Spijtig
genoeg worden fietspaden
vaak bestemd als de baan
waar kabels en leidingen in
kunnen liggen. Na
herstelwerkzaamheden aan
deze leidingen wordt de
fietser dan geconfronteerd
met allerlei voorlopig
dichtgelegde plekken. Onder
een goed wegdek
valt ook een goede
afwatering van de fietspaden en natuurlijk moeten ook scheuren in het asfalt, hobbels en grote
openingen tussen tegels worden aangepakt. Overigens is de gemeente wettelijk altijd aansprakelijk
als een fietser ten val komt door een gat in het wegdek van meer dan 3 cm diep.
2. Overwoekering van fietspaden door struiken of begroeiing

Dit is een continu aandachtspunt voor de
wegbeheerder. Fietsers die hierdoor hinder
ondervinden kunnen overwoekering melden bij de
gemeentelijke klachtencoördinator op (071) 332 72 72
of per mail op info@kaagenbraassem.nl. In de praktijk
blijkt dat een melding bij de gemeente effect sorteert.
Hier ligt dus een belangrijke taak voor de fietser. Door
de melding vergroot hij of zij niet alleen het eigen
fietsplezier, maar ook dat van anderen.
Foto 3 - Overwoekerd fietspad
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3. Paaltjes en overige hindernissen op fietspaden
Nog steeds zijn er te veel hinderlijke klappaaltjes die horizontaal blijven liggen als er een auto
gepasseerd is. De moderne zakpalen zijn een stuk vriendelijker en veiliger voor fietsers. Wel dient er
goed op te worden gelet dat de zakpaaltjes op de juiste manier worden toegepast. De zichtbaarheid
van paaltjes moet zowel overdag als in het donker goed zijn. De bruine paaltjes met een witte kop zijn
vaak slecht zichtbaar door onvoldoende reflectie en afbladderende verf. Wegversmallingen op
fietspaden door middel van paaltjes zijn bedoeld tegen autoverkeer, maar lijken vaak bedoeld om de
snelheid van fietsers af te remmen en veroorzaken nogal eens gevaarlijke situaties bij tegenliggers of
als er naast elkaar gefietst wordt. Wegmarkeringen van thermoplast kunnen ten slotte zorgen voor
onnodige en ongewenste hobbels.

Foto 4 Foute klappaal

Foto 5 Goede zakpaal

4. Parkeren van auto's langs fietsroutes
Het is wel te begrijpen, want het
is zo gemakkelijk om je auto op
de fietsstrook te parkeren. De
streep is per slot van rekening
onderbroken en de automobilist
is niet in overtreding. De fietser
moet helaas bij het passeren van
een dergelijk geparkeerde auto
uitwijken naar links en moet
daarom goed op
achteropkomend autoverkeer
letten, Een ongewenste situatie
dus en een meer fietsvriendelijke
inrichting van de straat c.q.
rijbaan is dan wenselijk.

Foto 6 Hinderlijk parkeren
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5. Lange wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten
Voor een goede doorstroming van het fietsverkeer (belangrijk vanwege de beoogde eerlijke
concurrentiepositie t.o.v. de auto) is het van belang dat fietsers korte wachttijden hebben bij
verkeerslichten. Detectielussen voor fietsers kunnen hierbij helpen. Wel moet de afstelling van deze
lussen optimaal zijn. De beste positie voor detectielussen is enkele tientallen meters voor het
verkeerslicht, zodanig dat de fietser gesignaleerd wordt op het moment dat deze nog in beweging is.
Direct groen is dan de beloning voor de fietser, zonder dat extra energie om weer op gang te komen
nodig is. Naast tijdwinst is er dus ook een belangrijk comfortvoordeel te behalen bij een juiste afstelling
van verkeerslichten.
Wachttijdvoorspellers bij verkeerslichten zijn een uitstekend instrument omdat fietsers worden
geïnformeerd over de resterende wachttijd.
Ten slotte kunnen we wachttijden verbeteren door korter en vaker groen licht te geven en verder door
alle fietsers op een kruispunt tegelijk groen te geven.

Foto 7 - Wachtende fietsers voor het verkeerslicht
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6. Gladheid
In de herfstperiode kunnen bladeren de zichtbaarheid van fietspaden, stoepranden en hobbels
beperken en daarnaast plaatselijke gladheid veroorzaken. Tijdens de winterperiode moet door de
gemeente danwel de provincie met voorrang gladheidsbestrijding uitgevoerd worden op (drukke)
fietspaden. Preventief strooien op met name bruggen kan namelijk valpartijen voorkomen. Een goede
inzet van gemeente en provincie met het juiste materiaal is van groot belang. Sneeuw wegborstelen
heeft bij gladheidsbestrijding op fietspaden de voorkeur. De fietsbanden rijden namelijk het fietspad
niet schoon, wat bij de brede autobanden wel gebeurt.
Ondanks het feit dat de Fietsersbond in de zomer 2010 een rapport met aanbevelingen voor
gladheidsbestrijding op fietsroutes heeft gestuurd naar de gemeente, was de gladheidsbestrijding
tijdens de laatste sneeuwperiode 2010-2011 nog niet optimaal.
Verder moet vermeld worden dat los zand, los grind en hopen paardenpoep op het fietspad echt
gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers.

Foto 8 - Onvoldoende gladheidsbestrijding voor het fietsverkeer
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7. Fietsparkeervoorzieningen
De aanwezigheid van goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen is een belangrijke voorwaarde
om het fietsgebruik te stimuleren. Met name in de centra van de kernen, bij winkels, bij sportvelden en
bij openbare gebouwen moeten goede fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn. Voor fietsenrekken
geldt dat deze een goede aanbindmogelijkheid moeten hebben om de fiets eenvoudig vast te kunnen
zetten aan een niet-meeneembaar rek zodat fietsdiefstal tegengegaan wordt. Fietsenrekken met het
keurmerk '
FietsParKeur’ zijn hiervoor geschikt. Voor een overzicht van zulke rekken zie
www.fietsparkeur.nl.

Foto 9 - Onvoldoende parkeervoorzieningen

Ook bij bushaltes zijn goede stallingsvoorzieningen nodig. Bij het ontbreken van goede
fietsparkeervoorzieningen ontstaat vaak een rommelig aanzien. Verder zijn vooral bij scholen goede
fietsenstallingen een vereiste! Fietsen met een mand of een lamp voorop, fietsen met een breed stuur
(bijvoorbeeld moederfietsen en retrofietsen) en ook mountainbikes moeten correct kunnen worden
gestald, zonder dat de boel vernield wordt.
Goede fietsparkeervoorzieningen bij parkeerterreinen voor vrachtwagens bevorderen dat de
bestuurders hun vrachtwagen niet in de kernen parkeren. Dit maakt het namelijk aantrekkelijk voor de
bestuurders om op de fiets van huis naar het parkeerterrein en weer terug te rijden.
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8. Voorrangsregeling op rotondes
Rotondes worden tegenwoordig op grote schaal toegepast op kruispunten met grote verkeersstromen.
In vergelijking met verkeerslichten is de doorstroming in het algemeen beter. Wel is belangrijk dat de
voorrangsregels op rotondes binnen de gemeente eenduidig zijn en dat fietsers op de rotondes binnen
de bebouwde kom voorrang hebben samen met het andere verkeer. Helaas is de voorrangsregeling
op rotondes in de gemeente Kaag en Braassem niet consequent, mogelijk heeft dit te maken met de
recente herindeling. Aan deze kwestie moet echt aandacht worden besteed want inconsequente
voorrangsregels leiden tot onveiligheid. Daarnaast kost het ontbreken van voorrang de fietser tijd en
moeite (opnieuw optrekken), zodat het slecht is voor de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte
van de auto.

Foto 10 - Rotonde met voorrang voor alle verkeer
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9. Verkeersdrempels en wegversmallingen
Verkeersdrempels zijn bedoeld om de snelheid van autoverkeer te verminderen. Fietsers moeten deze
drempels echter ongestoord kunnen passeren. Daarom moet de rechterzijde van de drempel voor
fietsers vlak blijven. Als vanwege trillingen de aanleg van verkeersdrempels ongewenst is, dan kunnen
wegversmallingen zonder asverspringing worden toegepast. De fietser moet in ieder geval de
wegversmalling rechts via het opvangfietspad kunnen passeren. Slalom-achtige constructies en
chicanes zoals de wegversmalling met asverspringing zijn bedoeld als snelheidsremmers voor auto'
s,
maar ze zijn een gruwel voor fietsers! Want helaas nodigen deze slalom-constructies
de automobilisten vaak juist uit tot hard rijden en passerende fietsers komen hierdoor behoorlijk in de
knel. Een goede laatste optie om (auto)snelheden in de hand te houden zijn ten slotte de
matrixborden met snelheidsinformatie, al dan niet voorzien van een vrolijk of droevig kijkend icoontje.

Foto 11 – Verkeersdrempel (in Alphen aan den Rijn) die aan beide kanten vlak is voor fietsers
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10. Verlichting en zichtbaarheid van fietsroutes
In het donker moeten zowel de fietser als het fietspad goed zichtbaar zijn. Voldoende sociale
veiligheid speelt hierbij altijd een rol. Dus geen donkere hoeken of lange stukken fietspad zonder
verlichting. De zichtbaarheid van fietspaden kan vaak eenvoudig verbeterd worden door het
aanbrengen van een witte belijning (bij zwart asfalt) of eventueel met een enkel LED-lampje. Op deze
wijze is een fietspad ook in het donker toch goed zichtbaar.

Foto 12 - Fietser met goede verlichting
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11. Omleidingen en bewegwijzering
Bij werkzaamheden aan fietspaden en bij afsluitingen is het van groot belang dat dit op een cruciale
plek tijdig wordt aangegeven en niet ergens halverwege de route. De fietser heeft dan namelijk geen
andere keuze dan terug te fietsen en alsnog een omgelegde route te volgen. Beter is het overigens
om bij wegwerkzaamheden in elk geval een doorgaande route voor fietsers op creatieve wijze in stand
te houden om tijdrovend omrijden te vermijden. De wegbeheerder zal van de uitvoerder moeten eisen
dat de duur van de fietsverkeerhinder beperkt wordt en dat fietsers in ieder geval ’s avonds en in het
weekeinde ongehinderd door kunnen rijden. Controle hierop is noodzakelijk.

Foto 13 - Goede bewegwijzering bij omleiding
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12. Pontjes en bruggen
De Fietsersbond wil speciale aandacht vragen voor de waterwegen in de gemeente Kaag en
Braassem. Zo bindend als de meren en kanalen zijn voor de watersporters, zo beperkend zijn ze voor
fietsers. Dat komt vooral door de gelimiteerde overzettijden van het pontje bij het Paddegat en de pont
bij Oude Wetering. De meren en kanalen worden een barrière, die de gemeente scheidt. Vooral de
vaarroute Woudwetering - Braassemermeer - Oude Wetering snijdt onze gemeente letterlijk in twee
delen. Verruiming van de overzettijden van de beide pontverbindingen en bovendien een fietsbrug
over de Oude Wetering van Leimuiden naar Roelofarendsveen (het gemeentelijke knelpunt) zullen de
onderlinge bereikbaarheid van de diverse kernen sterk verbeteren.

Foto 14 Veer Paddegat

Foto 15 Veer Oude Wetering

Fietsknelpuntennota Kaag & Braassem – Fietsersbond, voorjaar 2011

Page 18

Het gemeentelijke knelpunt met grote stip
Als ‘knelpunt met grote stip’ voor de hele gemeente Kaag en Braassem is het gemis van een goede
fietsverbinding tussen Leimuiden en Roelofarendsveen uit de bus gekomen. De Fietsersbond
adviseert daarom een fietsbrug aan te leggen, met bijvoorbeeld de naam Westeinder-fietsbrug, over
het water van de Oude Wetering in de buurt van het Westeinde.

Foto 16 - Zicht vanaf de Kerklaan naar het Westeinde

Foto 17 - Zicht vanaf de Bruggestraat/Kerkstraat naar het Westeinde
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Nadelen van de huidige route Leimuiden - Roelofarendsveen
Fietsers die vandaag de dag vanaf Leimuiden naar Roelofarendsveen willen fietsen moeten vanaf
Leimuiden langs het fietspad van de N207.
• Aan de noordkant van de brug over de Ringvaart gaat het fietspad scherp naar links. Het
fietspad daar heeft veel losliggende en uit elkaar liggende tegels. Het is beter om het fietspad
van (rood) asfalt te voorzien.
• Het enorme bord “Burgerveen” moet verwijderd worden omdat dit bord het zicht van de vele
fietsers geheel ontneemt als zij vanaf de brug over de Ringvaart de Leimuiderdijk oprijden.
Het tweede bord aan de waterkant voldoet immers.
• Het informatiebord voor fietsknooppunten ter plaatse moet een andere en zodanige plek
krijgen dat fietsers die zich informeren, andere fietsers niet in de weg staan.
• Maar de grootste nadelen van de huidige route zijn de lange afstand en het ontbreken van een
vrijliggend fietspad.
Overleg tussen de gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer voor een oplossing op korte
termijn is gewenst, eventueel samen met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De oplossing
op de langere termijn is natuurlijk de bovengenoemde ‘Westeinder’-fietsbrug.

Foto 18 - Bord Burgerveen ontneemt fietsers het zicht op de Leimuiderdijk

Foto 19 - Fietsers bij het knooppuntenbord staan andere fietsers in de weg
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Fietsknelpunten tussen de kernen onderling
Over het algemeen zijn de kernen onderling goed en veilig te ‘befietsen’. De volgende routes
verdienen echter aandacht. Zie hiervoor ook de kaart achterop de nota.
A - Roelofarendsveen naar Bilderdam v v
Deze fietsroute gaat via de pont over de Oude Wetering, langs de Heilige Geestlaan en de
Vriezenweg naar het fietspad van de Gen. van Merleweg. Spijtig genoeg zijn de Heilige Geestlaan en
de Vriezenweg smalle wegen waar desondanks hard wordt gereden. De Fietsersbond pleit daarom
voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs deze beide wegen.
B - Woubrugge naar Alphen aan den Rijn v v
Het (school)fietsverkeer tussen Woubrugge en Alphen aan den Rijn gaat vooral via de
Vierambachtsweg en juist deze weg is voorzien van wegversmallingen met een foute asverspringing.
Door de slalom-achtige constructie komen het fietsverkeer en het autoverkeer regelmatig in een
conflictsituatie. Het éénzijdig inrijverbod tijdens de spits biedt helaas weinig soelaas. Om (bijna)ongelukken te voorkomen is een vrijliggend fietspad langs de Vierambachtsweg en de Woubrugseweg
naar de Heuvelweg dringend gewenst.
C - Roelofarendsveen naar Woubrugge v v.
Per fiets van Roelofarendsveen naar Woubrugge gaat via het Noord- en Zuideinde naar het pontje
over het water bij het Paddegat en via de Boddens Hosangweg naar Woubrugge. Dit betekent ca. 4
km fietsen. Komt men echter na 18.00 uur bij het pontje, dan moet men constateren dat er niet meer
gevaren wordt en dat er omgefietst moet worden via Leimuiden (15 km) of via Hoogmade (12 km). Het
grootste probleem voor de fietser ligt hier dus in de avonduren en een verruiming van de ponttijden is
daarom gewenst.
D - Rijnsaterwoude naar Langeraar v v.
Het betreft hier een snelle fietsverbinding, die echter zwaar verwaarloosd is. De Kerkweg moet ter
verbetering worden afgesloten voor autoverkeer en het fietspad zelf langs de Woudsedijk Noord zou
eindelijk eens goed opgeknapt moeten worden. Fietsers nemen het toeristische loopbruggetje bij
Langeraar voor lief en stappen even af.
E - Woubrugge naar Rijnsaterwoude v v
Woubruggenaren fietsen naar Rijnsaterwoude via de Boddens Hosangweg en verder langs de
Zwetweg en de Woudsedijk. De Fietsersbond pleit er voor om de Zwetweg en Woudsedijk ergens
halverwege voor doorgaand autoverkeer af te sluiten. Er is immers een prima alternatief voor
autoverkeer via de N207 en de Kruisweg. Op de Zwetweg en de Woudsedijk is vooral '
s zomers veel
fietsverkeer en de auto'
s en fietsers/wandelaars zitten elkaar dan behoorlijk in de weg vanwege de
krappe weg en de hoge snelheden van auto'
s op de Zwetweg.
F - Leimuiden en Rijnsaterwoude naar Alphen aan den Rijn v v.
Enige jaren geleden is er een fietstunnel met de naam ‘Even droog’ onder de N207 aangelegd voor
fietsers die van Ter Aar komen en richting Woubrugge willen fietsen. Spijtig genoeg is er toen niet
gelijk een fietstunnel voor de fietsers aangelegd die van Leimuiden en Rijnsaterwoude naar Alphen
aan den Rijn moeten. Gezien het vele (scholieren)fietsverkeer langs de N207 is een fietstunnel onder
de N446 bij de Kruisweg voor fietsers van Rijnsaterwoude en Leimuiden richting Alphen aan den Rijn
zeer gewenst. Overleg met de provincie kan hier zeker aan bijdragen.
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Knelpunten Hoogmade
Het ‘fietsknelpunt met stip’ in Hoogmade is de situatie van diverse wegversmallingen met
asverspringing in de Kerkstraat. Het gaat hier om een klassiek probleem. De fietser moet uitwijken en
komt in conflict met tegemoet komend (auto) verkeer. De oplossing is om de fietser rechts langs de
wegversmallingen te geleiden via een zgn. opvangfietspad en géén asverspringing te gebruiken.

Foto 20 - De Kerkstraat met bonte verzameling aan paaltjes en wegversmallingen
Foto 21 - Onduidelijke wegversmallingen bij het Noordeinde

In het Noordeinde liggen een paar
vreemde wegversmallingen die de
indruk geven als parkeerhaven
voor auto'
s bedoeld te zijn. Het is
onduidelijk op welke wijze deze
wegversmallingen bijdragen aan
de veiligheid van het fietsverkeer
op deze krappe weg. Een
creatieve herinrichting van het
Noordeinde, met meer veiligheid
voor het fietsverkeer is mogelijk.

Verder zijn er klachten van fietsers
uit Hoogmade betreffende de
toestand van het wegdek van het
fietspad Ruigekade door de polder.
Weliswaar is het gedeelte dat
onder de gemeente Rijnwoude valt
onlangs netjes opgeknapt, maar
de gemeente Leiderdorp laat het er nog bij zitten. Men heeft nu aangegeven apart te gaan
aanbesteden om het resterende gedeelte wegdek van de Ruigekade in orde te maken. Voor veel
fietsers uit onze gemeente is het slechte wegdek daar een vervelende situatie en mogelijk kan onze
gemeente daarom eens een signaal richting Leiderdorp afgeven.
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Knelpunten Oud-Ade
Het ‘fietsknelpunt met stip’ is de doorgang voor fietsers dóór deze kern. Fietsers komen vanuit de
richting Leiderdorp de kern Oud-Ade binnen via het aan de linkerkant van de weg gelegen fietspad. In
het dorp aangekomen moeten fietsers oversteken en aan de rechterkant van de weg hun weg
vervolgen. Na ca. 700 meter echter moet men weer oversteken en vanaf dat punt weer verder aan de
linkerkant van de weg via het fietspad richting Rijpwetering. Een doorgetrokken vrijliggend fietspad
door de kern is hier volgens de Fietsersbond de oplossing.
Gelukkig is de Dorpsraad van Oud-Ade al langere tijd in overleg met de gemeente Kaag en Braassem
om dit knelpunt breed aan te pakken. Een creatieve oplossing is hier gewenst zodat fietsers gewoon
door deze kern kunnen fietsen zonder tweemaal te moeten oversteken. Hoewel het hier om een
complexe situatie gaat ziet de Fietsersbond de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Foto 22- We fietsen Oud-Ade binnen vanuit richting Leiderdorp

Fietsknelpuntennota Kaag & Braassem – Fietsersbond, voorjaar 2011

Page 23

Foto 23 - We fietsen Oud-Ade uit richting Rijpwetering
Op de smalle Boekhorsterweg zitten automobilisten en fietsers elkaar in de weg vanwege de grote
snelheidsverschillen. Verbreden van dit weggetje of een vrijliggend fietspad is wegens ruimtegebrek
geen optie maar wellicht kunnen een duidelijke bebording, fietsvriendelijk drempels of
fietssuggestiestroken soelaas geven. Overigens heeft ook dit fietsknelpunt de volle aandacht van de
Dorpsraad in Oud-Ade.
Foto 24 - Het begin van de Boekhorsterweg

Fietsknelpuntennota Kaag & Braassem – Fietsersbond, voorjaar 2011

Over het fietspad richting
Leiderdorp door het Lage
Land zijn veel klachten
binnengekomen. Bij nat
weer vormen zich grote
plassen op dit fietspad en
bovendien zitten er veel
hobbels en scheuren in
het wegdek zodat een
nieuwe deklaag hier zeker
gewenst is. Verder
moet een nieuwe deklaag
zorgen voor een goede
afwatering van het
regenwater.
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Knelpunten Kaag
Het ‘fietsknelpunt met stip’ voor Kager fietsers is het ontbreken van een vrijliggend fietspad op de
Huigsloterdijk. Waar de fietsers zich bovendien aan ergeren zijn de recentelijk aangelegde
wegversmallingen op de Huigsloterdijk, langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Door de slalomachtige opzet van deze wegversmallingen bij Buitenkaag, Huigsloot en Weteringbrug komen fietsers
langs de Ringvaart regelmatig in een onveilige conflictsituatie met auto’s. Een wat vreemde en
eigenlijk zinloze ‘verbetering’ zien we bij Rustenburg/Nieuwe Wetering waar ook een wegversmalling
is aangelegd.
De juiste oplossing op de langere termijn is een vrijliggend fietspad langs deze druk befietste weg.
Voor fietsers uit Kaag is dit bovendien de enige verbinding met de andere kernen. Hoewel de weg
langs de Ringvaart niet tot de gemeente Kaag en Braassem behoort zou ambtelijk overleg met de
gemeente Haarlemmermeer mogelijk toch tot een verbetering voor fietsers kunnen leiden.

Foto 25 - De Huigsloterdijk met het vreemd aangelegde opvangfietspad bij Nieuwe Wetering

Foto 26 - De slalom-achtige asverspringing bij Buitenkaag
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Knelpunten Rijpwetering
Foto 27 - Fietsend vanaf de Ripselaan en Nieuwe Wetering richting de Koppoellaan

Het ‘fietsknelpunt met stip’ is de krappe
haakse bocht bij de Koppoellaan. Vanuit
de Ripselaan stopt hier het fietspad en als
men de bocht naar links richting de
Pastoor van de Plaatstraat wil nemen, dan
moet de fietser dit doen zonder goed zicht
op deze bocht. Ook de fietser die vanaf de
Pastoor van de Plaatstraat naar rechts
richting de Ripselaan wil fietsen, moet hier
buitengewoon voorzichtig zijn. Bovendien
steken fietsers hier ook over richting de
Poeldijk. Elke voorziening
voor fietsverkeer ontbreekt hier. Gekleurde
fietsstroken, spiegels, vluchtheuvels en
waarschuwingsborden zijn mogelijkheden
om de situatie voor fietsers hier te
verbeteren. Het parkeren van auto'
s ter
plaatse en het smalle trottoir, waardoor
voetgangers op de weg zelf moeten
lopen, zorgen ervoor dat het hier om
een ongewenste en onveilige situatie gaat.

Foto 28 - Door de bocht van de Koppoellaan
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Knelpunten Nieuwe Wetering
Het ‘fietsknelpunt met stip’ in Nieuwe Wetering is ongetwijfeld het onverlichte fietspad waar de
Achterweg en de Voorweg samen komen als men noordwaarts richting de Noordveenweg/Ringvaart
rijdt. Vooral als de bomen en struiken volop in het blad staan kun je hier '
s avonds niet zien of er
andere fietsers of voetgangers aankomen. Vooral het bochtige heuveltje ter plaatse is de reden dat
fietsers uit veiligheidsoverwegingen (!) het fietspad verlaten en kiezen voor de verlichte autobrug daar.
De oplossing is natuurlijk dat op dit stukje fietspad straatverlichting wordt aangelegd.

Foto 29 - Het onverlichte fietspad richting de Voorweg

Foto 30 - Achterweg en Voorweg komen samen bij de verlichte autobrug
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Knelpunten Oude Wetering
Door fietsers en ook door de buurtpreventie Mooi Botenwijk Zuid (MBZ) en de werkgroep Aakies uit
Oude Wetering is het ontbreken van een goede fietsroute vanaf de beide woonwijken van Oude
Wetering naar het scholencomplex De Schakel en Elckerlyc als ‘fietsknelpunt met stip’ aangewezen.
Iedere ochtend en middag trachten vaders en moeders met hun kinderen zich een fietsroute door de
wijken te banen langs voetpaden en verbindingsweggetjes die daar niet voor gemaakt zijn. Het zal
duidelijk zijn dat deze situatie tot ergernis en onveiligheid leidt. Bovendien is er gevaar voor
beschadigingen aan geparkeerde auto’s. De Fietsersbond stelt daarom voor dat de gemeente met de
buurtpreventie MBZ, de werkgroep Aakies en de bewoners van de wijk bij elkaar komt om een goede
fietsroute door deze wijk te ontwikkelen.

Foto 31 - Schoolkinderen zoeken zich een fietsweg door de Botenwijk
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Momenteel doet de Watergang dienst als fietsroute, maar de knelpunten zijn hier duidelijk. Klachten
zijn binnengekomen over de fietsonvriendelijke toegang naar de Watergang vanaf de Van Rijnsingel
en de wegversmallingen met asverspringing zonder opvangfietspad op het gedeelte tussen Praam en
Schouw en het gedeelte tussen Punter en Schoener. Gelukkig zijn er wel recentelijk borden geplaatst
door de gemeente dat verkeer van rechts hier normaal voorrang heeft en dat er nu een 30 km/uurregime geldt voor de Watergang.

Foto 32 - Foute wegversmalling zonder opvangfietspad tussen Praam en Schoener

De verbinding tussen de Watergang en het
Schoolhuijsplein en de Kerkstraat moet
opgewaardeerd worden. Dit is een
belangrijke verbinding voor voetgangers,
rolstoelgebruikers en voor fietsers. Aan de
zijde van de Watergang moeten
waarschuwingsborden komen en een
zebrapad naar de stoep aan de overzijde van
de Watergang. Aan de kant van het
Schoolhuijsplein moet een voorziening
worden getroffen zodat er geen auto'
s
geparkeerd kunnen worden pal voor deze
fietsverbindingsweg. Los van de aangegeven
verbeteringen is een fietstunnel ter plaatse
onder de Alkemadelaan de enige juiste
oplossing!

Foto 33 - Het fietsbruggetje vanaf de
Alkemadelaan naar het Schoolhuijsplein en de
Kerkstraat

Fietsknelpuntennota Kaag & Braassem – Fietsersbond, voorjaar 2011

Page 29

Foto 34 – De oversteek met verkeerslicht vanaf de Alkemadelaan naar de Watergang
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Knelpunten Roelofarendsveen
Knelpunt 1
Hoewel er meer knelpunten zijn in Roelofarendsveen hebben fietsers en onder andere ook de
Dorpsraad uit Nieuwe Wetering uiteindelijk de route voor fietsende scholieren naar Leiden en
Leiderdorp langs het Veenderveld als ‘fietsknelpunt met stip’ gekozen. Langs deze veel gefietste route
ontbreekt een vrijliggend
fietspad. Verder zijn
waarschuwingsborden bij de
diverse kruisingen gewenst.
Op de hoek naar het
Veenderpad staat een
gevaarlijk klappaaltje dat
vervangen moet worden door
een zakpaal. Ook de oversteek
bij het Westeinde moet ten
behoeve van de veiligheid
verbeterd worden. De
wegversmallingen daar voor
auto'
s moet zeker blijven maar
opvangfietspaden en een
betere bebording zullen de
veiligheid voor fietsers ter
plaatse sterk verbeteren.

Foto 35 - Fietsende scholieren langs het Veenderveld

Foto 36 - De wegversmalling bij het Westeinde zonder fietsopvangpaden
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Knelpunt 2
Bij de ontwikkeling van het winkelcentrum Noordplein is zeker aan fietsers gedacht, gezien de goede,
aanwezige fietsenrekken en het gebodsbord bij de zuidelijke toegang naar dit plein dat aangeeft dat
fietsen links in de rekken daar gestald moeten worden. Auto'
s verlaten het Noordplein weer via de
eenrichtingsverkeerroute naar de noordelijke uitgang. Fietsers die het winkelcentrum willen verlaten
en niet helemaal ‘om’ willen rijden via de noordelijke uitgang, worden helaas geconfronteerd met
inrijdend auto- en vrachtwagenverkeer van de zuidelijke toegang. Aangezien deze toegang smal is, is
dit een ongewenste situatie. De Fietsersbond ziet daarom graag dat aan de noordelijke kant van de
zuidelijke toegang vanaf het Noordeinde naar het Noordplein een kort, vrijliggend fietspad richting het
winkelcentrum aangelegd wordt. Dat fietspad moet bovendien in twee richtingen te berijden zijn en
dus direct aansluiten op de fietsenparkeervoorziening daar. Gelukkig is er voor dit gewenste fietspad
ruimte genoeg.

Foto 37 - De zuidelijke toegang én uitgang voor fietsers bij het Noordplein

Knelpunt 3
Het Westeinde doet bij veel fietsers de
wenkbrauwen fronsen. Op deze
drukke fietsroute zien we een bonte
verzameling van enkele en dubbele
bloembakken en wegversmallers, al
dan niet met asverspringing en al dan
niet met opvangfietspaden. Een
herinrichting van het Westeinde
samen met de Langeweg en een
vrijliggend fietspad kan de veiligheid
voor fietsers hier drastisch verbeteren!
De Langeweg verdient bovendien een
trottoir voor voetgangers.

Foto 38 - De bonte verzameling van bloembakken en wegversmallers langs het Westeinde
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Foto 39 - De Langeweg zonder enige voorziening voor fietsers
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Knelpunt 4
De Kerkweg is op dit moment een tijdelijk ingerichte weg van ruim acht meter breed. Vanwege het
zware bouwverkeer ten behoeve van de te bouwen school is een aparte provisorische fietsstrook
aangelegd. Op zich is dit een goede zaak, maar de Fietsersbond gaat ervan uit dat dit fietspad een
definitief en nog veiliger karakter krijgt als de scholenbouw eenmaal afgerond is. En natuurlijk zonder
lantaarnpalen middenop het fietspad.

Foto 40 - De Kerkweg tijdelijk ingericht voor fietsverkeer

Ten slotte kreeg de Fietsersbond van diverse fietsers de vraag of de rotondes in Roelofarendsveen in
één richting te berijden zijn of in twee richtingen en of de rotondes op dit punt aan de richtlijnen
voldoen.
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Knelpunten Leimuiden
Het ‘fietsknelpunt met stip’ is de kruising van de N207 met de Burgemeester Bakhuizenlaan en de Dr.
Stapenséastraat. Hier staan gelukkig voor de veiligheid verkeerslichten, maar dat neemt niet weg dat
de drukke N207 ter plaatse voor het fietsverkeer een enorme barrière is. De Fietsersbond wil door
middel van deze knelpuntennota dringend aandacht vragen voor de positie van het fietsverkeer als de
passage van de N207 bij Leimuiden te zijner tijd heringericht gaat worden. Gecombineerd met de
geplande herinrichting van het centrum van Leimuiden moet hier iets moois kunnen gaan bloeien in de
vorm van tunnels en vrijliggende fietspaden!
Een ander knelpunt heeft te maken met het positieve gegeven dat veel mensen gebruik maken van de
Interliner. Deze verbinding richting Schiphol en Alphen aan den Rijn is populair. De gebruikers komen
op de fiets. Helaas worden veel fietsen ondanks het verbod, tegen het muurtje van de Gereformeerde
Kerk geplaatst. Dit geeft veel overlast voor passanten. Het is de vraag of mensen hun fiets hier stallen
omdat er te weinig parkeervoorzieningen zijn voor hun fietsen op het aanwezige carpoolplein of dat de
afstand tussen het carpoolplein en de bushalte te groot is. De Fietsersbond vraagt daarom aandacht
voor betere stallingsmogelijkheden voor fietsers die van de Interliner gebruik maken.

Foto 41 - De kruising van de N207 met de Dr. Stapenséastraat en de Burgemeester Bakhuizenlaan
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Foto 42 - Fietsend vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan naar Leimuiden

De huidige situatie bij de kruising Willem van der Veldenweg/Herenweg en de Heilige
Geestlaan/Vriezenweg is ook aanleiding voor klachten. Was de Willem van der Veldenweg/Herenweg
voorheen een voorrangsweg, nu is het een gelijkwaardige kruising geworden. Helaas wordt dit door
automobilisten nog te weinig onderkend en krijgen fietsers van rechts vanaf de Heilige Geestlaan en
vanaf de Vriezenweg, als ze net ‘boven’ zijn, géén voorrang. Goede en duidelijke
waarschuwingsborden zijn hier de oplossing en dan bij voorkeur aangevuld met knipperlichten.

Foto 43 - Geen waarschuwingsborden, noch knipperlichten op de kruising Willem van der Veldenweg met de
Heilige Geestlaan en de Vriezenweg
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Knelpunten Rijnsaterwoude
In Rijnsaterwoude is het sluipverkeer door deze kern ‘het fietsknelpunt met stip’. Ondanks de vele
acties in het verleden blijft het sluipverkeer een bron van ergernis voor fietsers en dan vooral voor de
schoolgaande jeugd die vanuit Leimuiden en Rijnsaterwoude naar de middelbare school in Alphen
aan den Rijn fietst. Op vele plekken langs de Herenweg door Rijnsaterwoude ontstaan vooral tijdens
de spits conflictsituaties tussen automobilisten en fietsers. Vooral de brug over de Leidsevaart, de
krappe doorgang door de kern zelf en de drie ongelukkige wegversmallingen met asverspringing ter
hoogte van het oude gemeentehuis van Jacobswoude geven aanleiding tot onveilige situaties.
Rigoureuze maatregelen, zoals vrijliggende fietspaden en zoals éénrichtingsverkeer over de
Herenweg in de spits, moeten worden overwogen - in overleg met omwonenden - om zo de veiligheid
van het fietsverkeer door Rijnsaterwoude te vergroten.

Foto 44 - De wegversmallers met ongewenste asverspringing bij het oude gemeentehuis

Foto 45 - De krappe doorgang door de kern Rijnsaterwoude
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Knelpunten Woubrugge
Voor Woubrugge gelden de beide rotondes in de N446 als het '
fietsknelpunt met stip’. Zowel fietsers,
wandelaars, ruiters, motorrijders en automobilisten verbazen zich over de ongelukkige,
voorrangsregeling op deze rotondes: fietsers op de rotonde vallen buiten de voorrangsregeling.
Omdat dit ongebruikelijk is, leidt deze regeling tot veel twijfel bij het voorrang verlenen. Men neigt
ernaar in de praktijk niet de vastgestelde verkeersregel te volgen, maar de regel te volgen dat al het
verkeer voorrang krijgt op de rotondes. Hierdoor geven veel automobilisten (maar niet alle!) nu
voorrang aan fietsers op de rotonde. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie.
In het kader van een gelijke regeling voor alle rotondes in de nieuwe gemeente Kaag en Braassem
moet al het verkeer op rotondes binnen de bebouwde kom in de gemeente officieel voorrang hebben.

Foto 46 - Overstekende fietsers krijgen voorrang van de auto op de oostelijke rotonde

De onoverzichtelijkheid voor fietsers op de westelijke rotonde wordt op de hoek N446 en de Bateweg
vergroot door de begroeiing daar en het gemis aan spiegels.
Verder zijn er klachten van fietsers uit Woubrugge binnengekomen over het slechte wegdek van de
Oudendijkseweg. Zwaar autoverkeer heeft hier vooral de randen van het wegdek beschadigd. Ook
liggen er tegels bij de oostelijke rotonde meer dan drie cm uit elkaar.
Daarnaast is de afsluiting voor autoverkeer door het tunneltje op de Comriekade gewenst. Een hogere
afscheiding op de brug over de Woudwetering tussen het fietspad en de autoweg staat ook op het
wensenlijstje van fietsers.
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De oostelijke rotonde is daarnaast vreemd genoeg een halve rotonde met een uiterst gecompliceerde
en onoverzichtelijke afwikkeling van het fietsverkeer. Het ligt voor de hand dat deze oostelijke rotonde
wordt afgebouwd zodat de knelpunten voor fietsers richting de Vierambachtsweg en naar de
secundaire weg van de Kruisweg c.q. richting Boddens Hosangweg verdwijnen. Mogelijk kan de route
via het fietstunneltje op de Hemessenkade worden meegenomen als de oostelijke rotonde wordt
heringericht.

Foto 47 - Onduidelijk afwikkeling van het fietsverkeer van de Vierambachtsweg naar de oostelijke
rotonde

Foto 48 - Onoverzichtelijke afwikkeling fietsverkeer vanaf de secundaire weg van de Kruisweg naar de
oostelijke rotonde
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Kaag & Braassem. Grote ster: het gemeentelijke knelpunt; kleine sterren: de kernknelpunten

