
ADVIES VVN INZAKE DE BURGEMEESTER VAN DE LINDELAAN 
(dd 22-06-2011) 
 
 

Inleiding 
N.a.v. het verzoek van de gemeente Zuidplas d.d. 23 mei jl. om te reageren op 
het voorgestelde ontwerp om de fietsoversteek op de burg. v.d Lindelaan te 
veranderen, de volgende reactie. 
Het verzoek betrof een reactie op de voorgestelde dimensionering van de 
fietsoversteek ter hoogte van het kruispunt met de Waterschapsweg.(foto 1).  
 

 
Foto 1 kruispunt vd Lindelaan - Waterschapsweg 
 
Dit i.p.v. de huidige oversteek(zie foto 2). 
 

 
Foto 2 huidige oversteek op burg. Vd Lindenlaan 
 



Daarnaast is gevraagd naar een oordeel over mogelijke snelheidsproblematiek 
op het deel tussen de aansluiting met de Waterschapsweg en de aansluiting 
met de Donge(zie foto 3) 

 
Foto 3: wegdeel tussen Donge en Waterschapsweg 

Advies VVN  
a) De aansluiting van het fietspad ter hoogte van de Waterschapsweg 

VVN stemt in met de voorgestelde oplossing waarbij de de aansluiting van 
het twee-richtingenfietspad recht tegenover de Waterschapsweg 
gedimensioneerd is(zie ontwerpschets van de gemeente). Voorwaarde is 
het aanbrengen van een plateau in afwijkende bestrating en kleur. Wat 
het voorrrangsregime betreft wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid. Dus 
fietsers niet specifiek in de voorrang. Het nu aanwezige betonblok en 
daarmee de fysieke versmalling, kan daarmee weggehaald worden. 
 

b) Het snelheidsregime tussen Waterschapsweg en Donge 
  Om de volgende redenen acht VVN het vooralsnog niet nodig extra fysieke 

maatregelen te treffen om de snelheid beheersbaar te houden.  

 Het totale traject valt binnen een 30km zone. (zie foto 4 +5) 

 
Foto 4: 30 km/h komend vanaf de Donge 



 

 
Foto 5. 30km/h komend vanaf N219 
 
 

 De afstand tussen beide genoemde aansluitingen bedraagt slechts 
ca 100m. Niet direct een afstand om flink vaart te maken. Door de 
te realiseren verhoogde ligging van beide kruisingsvlakken 
(plateau’s) is de kans op hoge snelheden op het tussenliggende deel 
extra gering.  

 Het betreffende wegvak bevat aan weerszijden 
fietssuggestiestroken. Dat werkt vernauwend op de visule beleving 
van de automobilist waardoor de kans op hard rijden extra 
verkleind wordt(zie foto 4). De wegbreedte bedraagt in totaal 6,5m. 
De beide fietssuggestiestroken zijn 1,50m breed waardoor slechts 
3,5m overblijft voor het deel tussen beide stroken. 

 Wel adviseert VVN deze fietssuggestiestroken in een rode kleur uit 
te voeren. Dit heeft een extra visueel effect. Zowel in de zin van 
‘een eigen plek voor fietsers’ alsmede in de zin van visuele 
vernauwing. 
 

c) Aanvullend advies  
Wat betreft de aansluiting van het twee richtingenfietspad op de  ’s 
Gravenweg  adviseert VVN deze aansluiting te verplaatsen tot recht 
tegenover het punt waar de fietsoversteek op de rotonde “Scheve 
Overweg” op de s’Gravenweg uitkomt(zie foto 6). Dat houdt in dat het 
tweerichtingenfietspad 75m doorgetrokken moet worden(foto 7). 
Hierdoor onstaat een haakse oversteek, op een logische plek 
vormgegeven . De ruimte in de berm is daartoe aanwezig. De 
fietsoversteek dient zodanig vormgegeven te worden dat de fietsers 
voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer. 



 

 
Foto 6: nieuw oversteekpunt  Foto 7: huidige beeindiging fietspad 

 
 
TENSLOTTE 
Zolang de situatie nog niet aangepast is, verzoekt VVN met klem de huidige 
aansluiting van het twee-richtingenfietspad op de burg. vd Lindenlaan te 
optimaliseren. De laatste paar tegels liggen zodanig scheef dat dit direct gevaar 
voor o.a. scootmobiels oplevert(foto 8) 

 
Foto 8: schuinliggende tegels 
 
 


