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Inzake: 
Gevraagd advies over de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (VOP)  op de Burgemeester 
Klinkhamerweg (BK-weg) in Zevenhuizen. 
 
Datum: 
Augustus 2012 
 
Situatie: 
N.a.v. een aangeboden petitie aan de wethouder van verkeer door enkele bewoners uit de omgeving 
van de kruising Noordelijke Dwarsweg - BK-weg, waarin is verzocht: 

 een drempel aan te leggen alsmede 

 een voetgangersoversteekplaats te realiseren 
heeft de gemeente Zuidplas aan VVN Zuidplas het verzoek gedaan over de VOP een advies uit te 
brengen. 
De betreffende situatie bestaat in feite uit 2 naast elkaar liggende T-aansluitingen, waarbij de 
voorrang niet geregeld is: rechts heeft dus voorrang. 
 
Probleem: 

1. De aanrijdsnelheid van - in ieder geval - verkeer vanuit zuidelijke richting (Nieuwerkerk) is erg 
hoog; 

2. Er is geen veilige mogelijkheid voor voetgangers om de BK-weg over te steken in de 
omgeving van het kruispunt. 

 
Nadere informatie: 
Het is een kruising die tamelijk druk is.  
Afslaand verkeer en verkeer dat de Noordelijke Dwarsweg blijft volgen en daardoor 2x moet afslaan 
wordt daardoor voldoende afgeremd. Rechtdoorgaand verkeer op de Zuidplasweg/BK-weg hoeft niet 
af te slaan en kan daardoor met een behoorlijke snelheid de kruising passeren. Verkeer vanuit 
zuidelijke richting rijdt gemiddeld het snelst. 
 
Adviezen: 

 Realisatie VOP 
VVN Zuidplas is het eens met de aanbieders van de petitie dat de aanleg van een VOP wenselijk 
is. 
Deze VOP zou dan kunnen worden aangelegd aan de noordzijde van de kruising. De meest voor 
de hand liggende plaats is ongeveer 5 meter naast de kruising. 
Ondanks de wenselijkheid van de aanleg van een VOP wil VVN Zuidplas daarover wel enkele 
aanvullende voorwaarden aangeven om te voorkomen dat met de aanleg schijnveiligheid wordt 
gecreëerd: 
- de VOP zal optimaal moeten worden aangeduid alsmede vooraangeduid. Deze vooraanduiding 
zal niet alleen op de BK-weg moeten plaatsvinden maar ook en vooral op de Noordelijke 
Dwarsweg vanuit de richting van Waddinxveen. Ter versterking van de aandacht zou hier 
kunnen worden gedacht aan een oranje knipperlicht voor het rechts afslaande verkeer. 
- Tevens is het wenselijk op de BK-weg een aanduiding boven de rijbaan (VOP) aan te brengen. 
De aanduiding van de VOP zou op identieke wijze moeten plaats vinden als de andere VOP op de 
BK-weg (dus ook met fluorescerende achterborden). 
Om de VOP ook voor mensen met een beperking toegankelijk te maken zal de stoep bij de VOP 
verlaagd moeten worden.  

 Aanleg verkeersdrempel 
Omdat bij nadering van de kruising vanuit zuidelijke richting de aanleg van een drempel door de 
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gemeente niet wordt overwogen, wordt geadviseerd hier visueel een versmalling aan te 
brengen, door bijv. dwarsstrepen van smal naar breed aan te brengen (zie voorbeelden 
hieronder). 

 
Door het aanbrengen van genoemde maatregelen wordt niet alleen de VOP optimaal aangeduid 
maar wordt wellicht ook een situatie gecreëerd, die de gemiddelde snelheid van het gemotoriseerde 
verkeer naar beneden brengt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke uitvoeringen snelheidsremmende belijningvoor de eerste T-splitsing 
 
 


