Advies Westringdijk / Westringdijk

Situatie Westringdijk/Westringdijk
De situatie voor voetgangers en fietsers in het gebied
Westringdijk/Westringdijk is onveilig.
VVN afd. Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum: 09-apr-2008
Huidige situatie (zie situatietekening pagina 2)
Gezien vanuit het Oude Dorp ligt vanaf de Gele Brug richting de Hoogeveenenweg een fietspad
(Westringdijk).
Van dit fietspad wordt gebruik gemaakt door fietsers en voetgangers.
Dit fietspad eindigt bij de aansluiting met de Westringdijk. Over deze aansluiting gaat dit advies.
Vanaf deze aansluiting kan worden gekozen om:
1. de Westringdijk verder te volgen (richting Hoogeveenenweg)
2. over te steken naar het Bostelpad c.q. naar het fietspad, parallel aan de A20 richting Gouda.
Door VVN worden 3 ongewenste situaties aangetroffen:
1. Voor voetgangers is geen alternatief aanwezig voor de oversteek van het eind van het fietspad
naar de overkant (Bostelpad), dus moeten zij deze de afstand (circa 30 meter) over de
Westringdijk lopen. Het gemotoriseerde verkeer op de Westringdijk zal op dat gedeelte geen
voetgangers verwachten.
2. De voorrangsregeling is onduidelijk. Volgens de huidige situatie hebben de fietsers, die uit de
richting van de Gele Brug komen, voorrang op de bestuurders, die uit de richting van de Hoogeveenenweg komen.
3. Borden aan het eind van het fietspad verminderen de overzichtelijkheid van bedoeld kruispunt
voor alle weggebruikers
Al met al een verkeersonveilige en dus ongewenste situatie.

Conclusie
VVN concludeert:
- dat het bedoelde stuk weg (vanaf einde fietspad Westringdijk naar begin fietspad Bostelpad)
voor voetgangers niet op een veilige manier gebruikt kan worden.
- dat fietsers die van het fietspad Westringdijk komen, geen voorrang krijgen van bestuurders die
vanuit de richting van de Hoogeveenenweg naderen, hoewel ze van rechts komen.
- dat de aanwezige borden en hekken op dat kruispunt dusdanig geplaatst zijn, dat het zicht op
de fietsers en voetgangers, die vanaf het fietspad Westringdijk naderen, ontnomen wordt. Ook
kunnen deze fietsers en voetgangers door de geplaatste borden nauwelijks het naderende verkeer op de Westringdijk waarnemen.

Advies
VVN adviseert:
1. De aanleg van een (houtsnipper)pad vanaf het viaduct nabij het einde van het fietspad naar
het begin van het fietspad Bostelpad, zodat voetgangers dit op een veilige manier kunnen
bereiken, zie bijgevoegde schets;
2. De voorrangsregeling op betreffend kruispunt zo te wijzigen, dat fietsers, die vanaf het
fietspad komen, bestuurders op de Westringdijk voorrang moeten verlenen;
3. De plaatsing van borden en hekken op de locatie zodanig te herzien, dat deze geen zicht
ontnemen voor de weggebruikers aldaar.
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Figuur 1 Huidige situatie

Figuur 2 Locatie (houtsnipper)pad
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Figuur 3 Onoverzichtelijk door borden

Figuur 4 Locatie (houtsnipper)pad
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