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Problematiek Ringvaartlaan (deel 1) 
 

Hinken op 2 gedachten: oftewel een beschouwing over functie 
en inrichtingsvorm. 
 
VVN, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 
Datum: 25 juni 2008 

Duurzaam Veilig als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid 

Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel heeft VVN gevraagd advies te geven over de inrichtingsproblema-
tiek betreffende de Ringvaartlaan. Met name oversteekpunten als bij “de Bron” zijn onderwerp van 
discussie. VVN heeft echter gemeend op 2 manieren te willen reageren. Deze reactie gaat over de 
algehele verschijningsvorm van de Ringvaartlaan gerelateerd aan het 30 km-regime. Volgens VVN 
ligt daar de basis van veel onduidelijkheid. Een aanvullend advies zal verder ingaan op de afzonder-
lijke aansluitingen en oversteekpunten. Deze notitie zal in juni 2008 verschijnen. 

 
Bij deze dus een beschouwing over de verschijningsvorm van de Ringvaartlaan in relatie tot de ge-
wenste functie van de weg, dit vanwege de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen gewenste func-
tie en bijbehorende snelheid en de inrichtingsvorm van deze weg. Volgens VVN een belangrijke bron 
voor mogelijke onveiligheid. 
 
De gemeente Nieuwerkerk ad IJssel hanteert als uitgangspunt voor de verkeersinrichting van haar 
wegennet het concept Duurzaam Veilig. Dat is een prima uitgangspunt en wordt ook landelijk aan-
bevolen. 
 
Basis van deze filosofie is het stringente onderscheid in type wegen en bijbehorende inrichting van 
wegen. Welke functie heeft de weg, welke veilige snelheid hoort daarbij en hoe moet de weg dan 
ingericht worden opdat deze gewenste functie van de weg door de gebruikers herkend wordt en 
daarmee de daarbij behorende snelheid door weggebruikers nageleefd wordt. Onderscheid wordt 
daartoe gemaakt tussen zogenaamde “stroomwegen; gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswe-
gen”. Stroomwegen zijn daarbij de wegen met het grootste percentage doorgaand verkeer en de 
hoogste intensiteit. 

Gebiedsontsluitingsweg of Erftoegangsweg: de theorie. 

In het geval van de Ringvaartlaan gaat het om de vraag of deze weg een gebiedsontsluitingsweg dan 
wel erftoegangsweg qua functie zou moeten zijn. Immers, dat bepaalt de gewenste inrichting en 
het bijbehorend snelheidsregime (50 km/h of 30 km/h). 
Bij het inrichten van een duurzaam veilige omgeving is het onderscheid tussen verblijven en door-
stromen essentieel. Het verblijven vindt plaats in verblijfsgebieden. Het gemotoriseerd verkeer wat 
hier rijdt heeft in beginsel zijn herkomst of bestemming in dat gebied. Verblijfsgebieden mogen 
vanuit verkeersveiligheidsoogpunt best groot zijn, mits de inrichting daarmee overeenstemt. 
Verblijfsgebieden moeten zo min mogelijk worden belast met doorgaand verkeer. De vormgeving 
van de weg (en omgeving) moet helder maken dat het hier niet om een belangrijke verkeersweg 
gaat maar om een weg of straat in een verblijfs-/woongebied waar het verkeer als het ware “te 
gast is”. Duurzaam Veilig geeft voor elke wegcategorie een aantal inrichtingskenmerken aan die 
bepalend zijn hoe deze weg door de gebruikers ervaren en gebruikt zal worden.  
De gemeente zal dus in haar verkeer- en vervoerplan moeten aangeven welke wegen met name een 
doorgaande functie hebben en welke een verblijfsfunctie. Nadat deze keuze gemaakt is moet er 
voor gezorgd worden, dat de inrichting van de weg overeenkomt met de gemaakte keuze en het 
bijbehorende snelheidsregime. 
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De Ringvaartlaan: de keuzes in de gemeentelijke plannen 

De gemeente heeft in haar Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) aangegeven, dat de Ring-
vaartlaan niet tot het stelsel van gebiedsontsluitingswegen hoort, maar in de categorie erftoe-
gangswegen geplaatst wordt en daarmee een 30 km-regime krijgt.  

Op blz. 11 valt te lezen: ”Gekozen is om zo groot mogelijke verblijfsgebieden te realiseren. Dit 
resulteert in een beperkt aantal gebiedsontsluitingswegen met een 50 km/h regime. Het aan-
wijzen van de Ringvaartlaan als gebiedsontsluitingsweg completeert de wens om woonwijken 
vlot te ontsluiten richting de lokale en regionale hoofdinfrastructuur. Op grond van de ver-
keersmeting blijkt dat de weg een 'grijze weg' is die valt tussen gebiedsontsluitingsweg en erf-
toegangsweg. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is door de gemeenteraad gekozen om de 
Ringvaartlaan te behouden als erftoegangsweg met een 30 km/h regime. Ondersteunende 
maatregelen ter handhaving van het snelheidsregime worden getroffen”.  

Echter op dezelfde site staat - onder de rubriek Duurzaam Veilig - het volgende te lezen:  

Gebiedsontsluitingswegen blijven 50 km/uur.  
Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen die de verblijfsgebieden in de gemeente ontsluiten. De 
maximumsnelheid op deze wegen is niet verlaagd. Op deze wegen geldt (nog steeds) een 
maximumsnelheid van 50 km/uur. Het gaat om de volgende verkeersaders: 

• Hoofdweg; 

• Europalaan;  

• Batavierlaan;  

• Kerklaan tussen rotonde met Prins Alexanderlaan en Schielandweg;  

• Raadhuisplein;  

• Zuidplaslaan;  

• Ringvaartlaan  

Zoals op zal vallen staat de Ringvaartlaan nu ook als Gebiedsontsluitingsweg gedefinieerd. Wat ver-
der nog opvalt, is de wijze waarop de Ringvaartlaan is weergegeven op de huis aan huis verspreide 
plattegrond van Nieuwerkerk ad IJssel. De Ringvaartlaan wordt daar duidelijk gepresenteerd als één 
van de belangrijke wegen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kerklaan die (deels) als gebieds-
ontsluitingsweg geldt. Wellicht dat de gemeente daar zelf weinig invloed op heeft, maar toch… 
 
Dit alles overziende lijkt helder dat de gemeente moeite heeft een duidelijke keuze te maken. Het 
heeft er alle schijn van, dat de Ringvaartlaan aanvankelijk als gebiedsontsluitingsweg is benoemd, 
maar op het laatste moment toch als erftoegangsweg is gecategoriseerd. 
Blijkbaar hebben intensiteitgegevens (minder hoog dan verwacht?) voor de ommezwaai gezorgd 
waardoor tenslotte toch uit verkeersveiligheidsoogpunt voor erftoegangsweg gekozen is. Het wordt 
echter niet echt helder wat het verhaal achter deze keuze is. Immers op blz. 11 (GVVP) staat aan-
vankelijk te lezen, dat het aanwijzen van de Ringvaartlaan als gebiedsontsluitingsweg de wens com-
pleteert om woonwijken vlot te ontsluiten op de hoofdinfrastructuur. 
 
Een ommezwaai van keuze is op zich niet erg, mits de bijbehorende consequenties ook gedragen 
worden. VVN denkt dat daar een groot knelpunt zit. Wel een andere keuze qua functionaliteit, maar 
geen andere verschijningvorm qua inrichting. 
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Ringvaartlaan: inrichting volgens Duurzaam Veilig en in de praktijk 

 
Gewenste inrichting Erftoegangsweg versus feitelijke inrichting Ringvaartlaan. 

inrichtingskenmerken Duurzaam Veilig Ringvaartlaan 

Max. snelheid 30 km/h 30 km/h 
Feitelijke snelheid 30 km/h 40-50 km/h  
Rijbaanindeling 1*1 1*1 
Markering in lengterichting Geen Wel 
Verharding (mate vlakheid) Gering (klinkers) Groot (door asfalt) 
Erfaansluitingen Ja Nauwelijks 
Parkeren Op rijbaan Diverse parkeerverboden 
Halte openbaar vervoer Op rijbaan Op en buiten rijbaan 
(Brom)fietsers op rijbaan Ja Ja 
Snelheidsremmers Ja Nauwelijks 
Obstakelafstand Klein Matig 
Dwarsprofiel weg Smal Breed 
Intensiteit Laag Relatief hoog  
Doorgaand verkeer Nee Matig (?) 
Oversteekbaarheid weg Overal Specifieke plaatsen 
Duidelijke overgang tussen gebiedsontsluitingsweg en 
verblijfsgebied / erfontsluiting 

Ja Nee 

Conclusie en Advies 

De Ringvaartlaan is naar het schijnt na veel wikken en wegen door de gemeenteraad uiteindelijk als 
erfontsluitingsweg bestempeld. Echter in haar eigen beleidsdocumenten wordt daar niet eenduidig 
over gecommuniceerd. Dan wordt over erftoegangsweg, dan over gebiedsontsluitingsweg gesproken. 
Ook op de plattegrond van Nieuwerkerk wordt de Ringvaartlaan als verkeersader gepresenteerd. 
Wat de voornaamste motivatie is om uiteindelijk toch voor erftoegangsweg te kiezen, terwijl ge-
zegd wordt dat deze weg goed past in het stelsel van gebiedsontsluitingswegen om de verbinding 
tussen woongebieden en hoofdinfrastructuur te verzorgen, is VVN niet helder geworden. 

 
Dit hinken op 2 gedachten klinkt ook door in de huidige verschijningvorm. De Ringvaartlaan voldoet 
op een behoorlijk aantal aspecten niet aan de kenmerken die bij een erftoegangsweg horen. De weg 
lijkt op een weg met een redelijke verkeersfunctie en is qua allure te vergelijken met wegen in 
Nieuwerkerk die WEL een gebiedsontsluitingsfunctie hebben. Waarschijnlijk ligt de intensiteit ook 
beduidend hoger dan in de meeste erfontsluitingswegen in Nieuwerkerk. De gemiddelde snelheid 
ligt beduidend hoger dan de gewenste 30 km/h, is recentelijk uit gemeentelijke metingen gebleken. 
Dit hinken op 2 gedachten zal zonder verdere aanpassingen altijd tot een bron van onveiligheid blij-
ven leiden. 

 
 

Ons advies 
Vanuit het feitelijke gebruik en bijbehorende functie van de weg(als onderdeel van het totale net-
werk in Nieuwerkerk) hebben wij het beeld dat de Ringvaartlaan eerder een gebiedsontsluitingsweg 
dan erftoegangsweg is. Dat zou inhouden een inrichting behorende bij 50 km/h. Dat zou tevens dui-
den op scheiding van het autoverkeer en langzaam verkeer. Daarmee kies je in principe voor vrijlig-
gende fietspaden. Deze oplossing heeft onze voorkeur! Uit eigen waarneming blijkt wel dat dit 
grootschalige ingrepen vereist. Aangezien we ons kunnen voorstellen dat de gemeente daartoe uit 
ruimtelijk en financieel oogpunt niet bereid is, kiezen wij in onze uitwerking voor een pragmati-
sche, doch sub-optimale oplossing. Wij kiezen in de uitwerking voor een inrichting als erftoegangs-
weg waarbij de inrichting van de Ringvaartlaan dan wel gaat aansluiten bij het gewenste snelheids-
beeld van 30 km/h. Ook dat zal dus de nodige ingrepen tot gevolg hebben. Deze uitwerking vindt u 
in het vervolg van dit advies. 
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Problematiek Ringvaartlaan (deel 2) 
 

De afzonderlijke aansluitingen en oversteekpunten 
 
Om de problematiek rond de afzonderlijke aansluitingen en oversteekpunten in kaart te brengen 
rijden we in gedachten de Ringvaartlaan op en neer. 
 

De Ringvaartlaan in vogelvlucht 
 
Een bestuurder komend vanaf de Europalaan wordt geconfronteerd met het bord 30 km-zone met de 
daarbij behorende markering op de weg, vrij snel gevolgd door een overzichtelijke gelijkwaardige 
kruising met de Parallelweg-Zuid. De op de kruising geschilderde druppel werkt enigszins attentie-
verhogend. So far so good. 
Zijn weg vervolgend komt deze bestuurder het Mossenpad tegen, het fietspad dat vanuit het Oude 
Dorp aansluit op de Ringvaartlaan. De bestuurder wordt middels een bord wel gewaarschuwd voor 
overstekende fietsers, maar kan ongehinderd zijn weg vervolgen omdat deze aansluiting uitgevoerd 
is als een uitritconstructie. 
Ook de hierna volgende 6 zijstraten van rechts zijn als uitrit uitgevoerd, dus de bestuurder kan vlot 
zijn weg vervolgen tot aan de fietsoversteekplaats bij de Bron. Ook hier wordt de bestuurder mid-
dels een bord gewaarschuwd voor overstekende fietsers en voor het feit dat er een wegversmalling 
is. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook hier weer is gekozen voor een uitritconstructie. De 
situatie dat de wegbeheerder de stoepbanden van de Ringvaartlaan ononderbroken door heeft laten 
lopen bevestigt dit, maar het feit dat de verharding van het fietspad gelijk is aan die van de Ring-
vaartlaan spreekt dit tegen. 
De versmalling lijkt een goede maatregel om de snelheid te drukken, maar kan ook averechts wer-
ken. Als een bestuurder iets eerder arriveert dan zijn tegenligger zal zijn aandacht eerder bij de 
tegenligger zijn dan bij de fietser en dit kan hem zelfs kunnen doen besluiten gas bij te geven om 
de tegenligger voor te zijn. 
Als de bestuurder zijn weg vervolgt komt hij nog 4 zijstraten van rechts tegen die alle 4 weer als 
uitritconstructie zijn uitgevoerd. Hij kan dus zijn weg weer vlot (veel vlotter dan 30 km/h) vervol-
gen. Vlak voordat de bestuurder aan het einde van de Ringvaartlaan komt, wordt hij geconfronteerd 
met de aansluiting van het Ravendaal. Deze aansluiting is zo onduidelijk geconstrueerd dat hij 
waarschijnlijk als gelijkwaardig beschouwd moet worden. Dit is echter zo onduidelijk dat het door 
de meeste bestuurders niet onderkend zal worden en dus een gevaarlijke situatie oplevert. 
 
Een bestuurder komend vanaf de Zuidplaslaan wordt in de bocht van het Raadhuisplein geconfron-
teerd met het 30 km-zone bord en de daarbij behorende belijning op de weg, onmiddellijk gevolgd 
door een zeer onoverzichtelijke aansluiting met het Eendendaal: 
- Het doorlopende rode fietspad wekt de indruk dat de kruising niet gelijkwaardig is. 
- De fietsers en de bromfietsers komend vanuit de Eendendaal komen zeer onoverzichtelijk achter 
de geparkeerde auto’s vandaan. 

- Er staan meerdere attentieverhogende maatregelen over elkaar heen geschilderd, wat de situatie 
heel rommelig maakt. 

- Fietsers zoeken hun weg naar het fietspad met 2-richtingsverkeer langs het Raadhuisplein om bij-
voorbeeld het station te bereiken. 

Vervolgt deze bestuurder zijn weg, dan treft hij de aansluiting met de Zwanendaal (deze kruising is wèl 
duidelijk gelijkwaardig uitgevoerd) gevolgd door de fietsoversteekplaats bij de Bron. 
Bij deze fietsoversteekplaats treft hij dezelfde problemen en onduidelijkheden als de bestuurder ko-
mend van de Europalaan. Na twee duidelijk gelijkwaardige zijstraten (Zilvermos en Goudmos) arri-
veert hij bij het Bekermos. Het Bekermos is de enige zijstraat aan deze zijde die als (onduidelijke) uitrit 
uitgevoerd is. De druppel die als attentieverhogend bedoeld is, is wederom over de blokmarkering van 
de overstekende fietsers heen geschilderd. Deze druppel wordt steeds gebruikt om een gelijkwaardige 
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situatie te benadrukken en is hier dus niet op zijn plaats. Onze bestuurder besluit zijn reis over de 
Ringvaartlaan met de duidelijke gelijkwaardige kruising met de Parallelweg-Zuid 
 
 
Punten die volgens VVN-NWK om aandacht vragen. 
 

- 1 De totale situatie i.v.m. de onduidelijkheid erftoegangsweg/gebiedsontsluitingsweg (bestuur-
ders van motorvoertuigen hebben de indruk zich op een gebiedsontsluitingsweg te bevinden) 

 
- 2 De aansluiting met het Ravendaal 

 
- 3 De aansluiting met het Eendendaal 

 
- 4 De aansluiting met het Bekermos (evt. in combinatie met het fietspad ertegenover) 

 
- 5 De fietsoversteekplaats bij de Bron 

 
Oplossingen voor punt 2 t/m 5 lijken voor de hand te liggen. 
 

Komend vanaf de Europalaan is het niet logisch dat na 11 aansluitingen middels een uitritconstructie 
de laatste aansluiting met het Ravendaal plotseling (onduidelijk) gelijkwaardig is. 
Het ligt dus voor de hand om van deze aansluiting ook een uitritconstructie te maken. 
 
Komend vanaf de Zuidplaslaan is de aansluiting met het Eendendaal niet overzichtelijk en vooral ver-
rassend na alle voorgaande voorrangssituaties. Na het passeren van het 30 km-zone bord verandert 
er namelijk niets aan de aard en gesteldheid van de weg. Het blijft een brede geasfalteerde weg 
waarop je verwacht voorrang te hebben. 
Zowel het binnenrijden van de 30 km-zone als de overzichtelijkheid van de aansluiting met het Een-
dendaal vragen om de nodige aanpassingen. 
 
De onduidelijke aansluiting met het Bekermos lijkt eveneens eenvoudig op te lossen. Ofwel een duide-
lijke gelijkwaardige aansluiting creëren - gelijk aan de aansluitingen ervoor en erna - of een duidelijke 
uitritconstructie creëren zodat overstekende fietsers naar en van het Mossenpad aan beide zijden een 
gelijke situatie hebben. 
 
Rest nog de fietsoversteekplaats bij de Bron. Deze oversteekplaats is door alle goedbedoelde maat-
regelen in de loop van de jaren behoorlijk chaotisch geworden.  
De voor de hand liggende oplossing: de oversteekplaats op de schop en hem vervolgens op dezelfde 
manier uitvoeren als de oversteekplaats bij het Mossenpad. Aan beide zijden van de weg de fietsers 
laten aansluiten middels een duidelijke uitritconstructie. De oversteekplaats verhogen en duidelijk 
markeren en het naderende verkeer middels borden waarschuwen voor de overstekende fietsers. 
 
Het daadwerkelijke probleem. 
 
De oplossing voor de Ringvaartlaanproblematiek is veel complexer dan het in eerste instantie lijkt. 
Als er namelijk gekozen wordt voor bovenstaande oplossingen dan kan een bestuurder komend vanaf 
de Europalaan na de kruising met de Parallelweg-Zuid ongehinderd zijn weg vervolgen tot aan het 
Raadhuisplein en verder. De Ringvaartlaan heeft voor hem dan over het gehele traject het karakter 
van een gebiedsontsluitingsweg. Logischerwijs zullen de meeste bestuurders hun snelheid hier ook op 
aanpassen. Uit recente metingen van de gemeente is gebleken dat dit inderdaad het geval is. 
De Ringvaartlaan is echter niet ingericht als een gebiedsontsluitingsweg. Fietsers, gehandicapten-
voertuigen en ander langzaam verkeer bevinden zich op dezelfde rijbaan als de motorvoertuigen 
wat met de gerealiseerde snelheden op de Ringvaartlaan een zeer onveilige situatie oplevert. Mocht 
er toch gekozen worden voor de ogenschijnlijk makkelijke oplossingen, dan vraagt dit dus om een 
rigoureuze aanpak van de totale Ringvaartlaan (daadwerkelijk inrichten als een gebiedsontsluitings-
weg). Gezien de hoge kosten en de ruimtelijke problemen die dit met zich mee brengt hebben wij 
besloten ons advies te richten op verbetering van de Ringvaartlaan als erftoegangsweg. 
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Behoorlijke aanpak onontkoombaar 
 

Het hierboven omschreven probleem (dat bestuurders het idee hebben zich op een gebiedsontslui-
tingsweg te bevinden) is nu al aan de orde getuige de recente snelheidsmetingen van de gemeente. 
 

 
Figuur 1 Recente snelheidsmetingen 

 
Als de gemeente de 30 km-zone op de Ringvaartlaan wil handhaven, zal zij dit idee bij de bestuurders 
dus weg moeten nemen. De indruk zich op een gebiedsontsluitingsweg te bevinden wordt gewekt 
door het feit, dat veel aansluitingen met de Ringvaartlaan als uitritconstructie zijn uitgevoerd. Afrem-
mende maatregelen, zoals versmallingen en drempels of plateaus, zouden vaker toegepast moeten 
worden - niet in combinatie met een aansluiting zoals nu het geval is bij de fietsoversteekplaats bij de 
Bron, maar apart tussen twee aansluitingen in. Het combineren maakt de situatie onoverzichtelijk en 
vraagt om een verdeling van de aandacht wat niet wenselijk is. 
Ook omdat het wegdek en de aangebrachte belijning gelijk zijn aan de aansluitende gebiedsontslui-
tingswegen krijgen bestuurders niet de indruk een 30 km-zone binnen te rijden. 
De overgang van het Raadhuisplein naar de Ringvaartlaan is hiervan een mooi voorbeeld: bestuur-
ders moeten beter “wakkergeschud” worden om ze te attenderen op de 30 km-zone. 
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Afzonderlijke adviezen 
 
Fietsoversteekplaats bij de Bron. 
 

 
Figuur 2 Ringvaartlaan t.h.v. de Bron 
 

- Verwijderen van alles wat niet direct verband houdt met de oversteekplaats zelf. De huidige 
versmalling, bebakening en hekwerken leiden af en ontnemen zicht i.p.v. dat zij extra aan-
dacht vestigen op de overstekende fietsers. 

- Duidelijkheid scheppen in de voorrangssituatie. Momenteel lopen de stoepbanden van de 
Ringvaartlaan ononderbroken door wat een kenmerk is van een uitritsituatie terwijl de ge-
meente de situatie kennelijk als gelijkwaardig bedoeld heeft. 

- Het naderende verkeer kan afgeremd worden door de oversteekplaats op een plateau te 
leggen. 

- In geval van een voorrangssituatie kan de oversteekplaats een afwijkende kleur krijgen. 
- Een duidelijke markering maakt het verhaal compleet. 
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Figuur 3 Fietsers hebben voorrang 

 
Een mooi voorbeeld van een duidelijke en overzichtelijke situatie waarbij de fietsers van beide 
zijden voorrang hebben. 
 
Ook in ons eigen dorp hebben we mooie voorbeelden van duidelijke en overzichtelijke situaties. 
Hier een gelijkwaardige aansluiting van het fietspad langs het Kanaal met de Kleinpolderlaan nabij 
het station: 

 
Figuur 4 Kleinpolderlaan 
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Aansluiting Bekermos  
 

 
Figuur 5 Bekermos 
     
      - Wegnemen onduidelijkheid v.w.b. uitrit of gelijkwaardige kruising. 

- Geen verschillende attentieverhogende maatregelen over elkaar heen schilderen. 
- (Opnieuw) verhogen van het huidige plateau. 
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Aansluiting Eendendaal, Ravendaal en overgang naar 30 km-zone 

 

 
Figuur 6 Overgang naar 30 km-zone 
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Figuur 7 Aansluiting Ravendaal 
 

 
Figuur 8 Aansluiting Eendendaal 
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Wat ter plaatse opvalt. 
 

- Verkeer naderend vanaf het Raadhuisplein wordt slecht geattendeerd op het binnenrijden van 
een 30 km-zone. 

- Er staan verschillende attentieverhogende maatregelen over elkaar heen geschilderd. 
- Gelijkwaardigheid van de kruising met de Eendendaal is onduidelijk en de brom-/fietsers 

sluiten onoverzichtelijk aan vanachter geparkeerde auto’s. 
- Aansluiting Ravendaal is onduidelijk (gelijkwaardig of uitrit?) 

 
Opvallend is dat de gemeente de 30 km-zone laat beginnen vóór de aansluiting met de Eendendaal, 
terwijl het karakter van de gebiedsontsluitingsweg gehandhaafd blijft t/m de Eendendaal. 
 
Ons advies is dan ook het volgende: 

1. Maak van de aansluiting met de Ravendaal een duidelijke uitrit 
2. Laat de Eendendaal voorrang verlenen aan de Ringvaartlaan.(Bij deze reconstructie zou de 

aansluiting van de Eendendaal beter iets verlegd kunnen worden zodat hij recht tegenover 
de Ravendaal komt te liggen) 

3. Laat de 30 km-zone net ná de Eendendaal beginnen op het punt waar de fietsers op de rij-
baan komen. Door op deze plaats een versmalling te maken kan je de fietsers fysieke rug-
dekking geven zodat ze op een veilige manier samengevoegd worden met het gemotoriseer-
de verkeer. 

4. Laat na deze versmalling het wegbeeld veranderen door de asstreep te laten vervallen en 
de fietsers een fietsstrook (of bij gebrek aan ruimte een fietssuggestiestrook) te geven, 
liefst in een afwijkende (rode) kleur. Deze stroken zullen de weg voor de automobilist  ook 
optisch versmallen. 

 
Figuur 9 Erftoegangsweg in Oudewater met rode fietssuggestiestroken 
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Samenvatting adviezen 
 

1. Wegbeeld duidelijk laten veranderen door verwijderen asstreep en toepassen van fietsstro-
ken of fietssuggestiestroken. 

2. Snelheid reduceren d.m.v. asverspringingen en/of wegversmallingen op de rechte stukken 
tussen de aansluitingen in en dan niet ter hoogte van bijv. een fietsoversteekplaats, zoals 
nu bij de Bron het geval is. 

3. Verwijderen van de versmalling bij de fietsoversteekplaats bij de Bron en een overzichtelij-
ke en duidelijke voorrangssituatie creëren - hetzij gelijkwaardig dan wel een situatie waar-
bij de fietsers van beide zijden voorrang genieten.  

4. Een duidelijke uitritconstructie creëren bij de aansluiting met de Ravendaal. 
5. Verplaatsen van de overgang naar de 30 km-zone tot net voorbij de Eendendaal en deze 

overgang benutten om de op de weg komende fietsers fysiek af te schermen. In combinatie 
met deze verplaatsing de voorrangssituatie wijzigen van de aansluiting Eendendaal. 

6. Verduidelijken van de aansluiting Bekermos. Het is nu onduidelijk of de situatie als uitrit of 
als gelijkwaardige zijstraat bedoeld is. 


