Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland

Bijlage 1: Projectenlijst ; Utilitaire fietsprojecten (U) en recreatieve fietsprojecten (R)

U1 Ontbrekende schakel: Alphen aan den Rijn: Fietsbrug Aarkanaal
Waar:

De fietsbrug ligt in het verlengde
van de Burgemeester Bruins
Slotsingel en de

Nieuwkoopseweg N231 in de

gemeente Alphen aan den Rijn.

Waarom:

De fietsbrug is van belang voor een goede en verkeersveilige regionale fietsverbinding van en naar scholen, werk, winkels, NS
station Alphen aan den Rijn en voor een betere aansluiting van fietsroutes van en naar het landelijk gebied. De fietsbrug is

opgenomen in het provinciale fietsplan en in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. De fietsbrug wordt in 2016
gerealiseerd.

Initiatief
Ontwerp
Budget

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

Verkenning

Planvorming

Realisatie

X
X
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Stand van zaken:

Commitment

X

U2 Zwakke schakel: Alphen aan den Rijn: Fietspad Bedelaarsbos
Waar:

Initiatief
Ontwerp

Verkenning

Planvorming

Realisatie

X

Budget

X

Commitment

X

Het fietspad loopt via het Ravelijnpad, het Rietveldsepad, de Baanwegsekade (Boskoop) en gedeeltelijk parallel aan
Bedelaarsbos in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Waarom:

Het fietspad zal gebruikt worden door fietsers vanuit het zuiden naar Alphen aan den Rijn en vice versa. Het Bedelaarsbos is

onverhard waardoor het soms slecht toegankelijk is met de fiets. Daarnaast is het pad slechts 1 meter breed. Het Bedelaarsbos
is onderdeel van een route in het fietsknooppuntennet van het Groene Hart. Het nieuwe fietspad komt parallel aan het

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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Bedelaarsbos, dat blijf functioneren als een karakteristiek wandelpad. Het fietspad is opgenomen in het provinciale fietsplan en

in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan.

U3 Ontbrekende schakel: Alphen aan den Rijn: Fietspad Steekterbrug
Waar: Het fietspad ligt aan de westzijde van de Steekterbrug in de gemeente
Alphen aan den Rijn.

Stand van zaken:

Het fietspad wordt rond 2016 gerealiseerd.

Initiatief

Verkenning

Ontwerp

X

Budget

X

Commitment

X

Planvorming

Realisatie

Waarom:

Het fietspad is van belang voor een goede en verkeersveilige regionale fietsverbinding van en naar scholen en werk. De huidige
route aan de buitenzijde van deze lus kruist de Goudse Schouw één keer en de N207 twee keer via diverse tunnels met

hellingen en lussen naar deze tunnels waardoor de te rijden afstand circa 1500 meter wordt in plaats van 550 meter.

d i i
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Samenhang met andere projecten:

De provincie betrekt dit fietspad bij de Steekterbrug die wordt vervangen.
U4 Ontbrekende schakel: Alphen aan den Rijn: Fietsbrug Wetering
Waarom:

De fietsbrug is van belang voor een goede en verkeersveilige regionale fietsverbinding van en naar werk. De fietsbrug verbindt

het Weteringpad als regionaal in- en uitgaand fietspad met de bedrijventerreinen Molenwetering en Rijnhaven. Hiernaast vormt
de fietsbrug via de Zuiderkeerkring een directe verbinding tussen de woonwijk Kerk en Zanen en de bedrijventerreinen. Tegen
deze bedrijventerreinen liggen ook een zwembad en het vogelpark Avifauna. Het fietspad is opgenomen in het provinciale
fietsplan en in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan.
Stand van zaken:

Initiatief
Ontwerp

Verkenning

Planvorming

Realisatie

X

Budget

X

Commitment

X

Samenhang met andere projecten:

Door deze fietsbrug ontstaat in combinatie met de nog aan te leggen Maximabrug over de Oude Rijn een
nieuwe regionale noord-zuid fietsroute in het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn.

Het fietspad ligt in het verlengde van de J. Keplerweg en de Zuiderkeerkring in de gemeente Alphen aan den
Rijn.

d i i
UP Fiets projectenlijst,
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U5 Ontbrekende schakel: Alphen aan den Rijn: Fietspad Maximabrug
Waar:

Initiatief

Verkenning

Ontwerp

Planvorming

Realisatie

X

Budget

X

Commitment

X

Het fietspad ligt in het verlengde van de Vennootsweg in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Waarom:

De nieuwe brug moet de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn verbeteren en de

verkeersveiligheid en -overlast in Koudekerk aan den Rijn en Alphen aan den Rijn verminderen. De brug is een belangrijke

schakel in de toekomstige westelijke ontsluiting van gemeente Alphen aan den Rijn en de leefkwaliteit en bereikbaarheid van
beide gemeenten. Het fietspad is opgenomen in het provinciale fietsplan en in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan.

Samenhang met andere projecten:

d i i
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De realisatie van deze brug over de Oude Rijn maakt onderdeel uit van de afspraken die rijk, provincie en gemeenten hebben
gemaakt over de Oude Rijnzone. Dit is het gebied op en langs de rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven waar de

huidige knelpunten worden aangepakt en verbeterd zodat het gebied wordt klaargestoomd voor de toekomst waarin ruimte is
voor wonen, werk, infrastructuur, recreatie, natuur en water.
(U6 t/m U10: Kaartbeeld Hillegom)

U6 Ontbrekende schakel: Hillegom: Fietsroute HillegomBennebroek
Waar: Fietspad langs zuidelijke ringvaart van Arnoud tot brug in
Beinsdorp
Waarom: Ten behoeve van het realiseren van een (recreatieve)
fietsverbinding tussen Hillegom en Bennebroek. Al geruime tijd
bestaat er vanuit de Provincies Noord en Zuid Holland de wens de
fietsverbinding tussen Hillegom en Bennebroek langs de Ringvaart
van de Haarlemmermeerpolder aan te leggen. Vanuit recreatief
oogpunt is een doorgaande fietsverbinding langs de Ringvaart zeer
gewenst. Ook voor het woon- werkverkeer en voor de scholieren is
de verbinding van belang. Dit zal een impuls geven aan het
fietsgebruik op deze verbinding.
Samenhang met andere projecten: ontwikkeling
nieuwbouwgebied Ringvaartterrein; (woningbouw) ontwikkelingen
ten noorden en zuiden van het plangebied.
Initiatief
Ontwerp

d i i
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Verkenning
X

Budget

X

Commitment

X
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Realisatie
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U7 Zwakke schakel: Hillegom: Fietsruimte Meerbrug
Waar: De fietsruimte op en nabij de Meerbrug die Hillegom met Beinsdorp en Nieuw Vennep verbindt.
Waarom: Op en nabij de Meerbrug is er sprake van te smalle fietsruimte/ fietsstroken.
STAND VAN ZAKEN:
Uit de rapportage HOV Verbinding Hillegom – Nieuw Vennep (studie uitgevoerd door Holland Rijnland) is gebleken dat de
rijbaan op en nabij de brug zou moeten worden verbreed naar twee rijstroken en aanliggende fietspaden of fietsstroken. Een
verbreding van de rijbaan op en nabij de brug is dermate ingrijpend en kostbaar dat deze vooralsnog als niet haalbaar kan
worden beschouwd. Het blijft voorlopig bij een initiatief.
Planvorming:
Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Samenhang met andere projecten: Ontwikkeling Ringvaartterrein.

U8 Zwakke schakel: Hillegom: Fietspad Weerlaan
Waar: Op de Weerlaan, nabij de Vossepolder .
Waarom: Een 2 richtingen fietspad op de Weerlaan zal ertoe bijdragen dat fietsers (o.a. uit de Vossepolder) niet meer tegen het
fietsverkeer in zullen rijden. Hierdoor zal de verkeersveiligheid enorm toenemen.
STAND VAN ZAKEN: deze “zwakke” verbinding zal in het Hillegoms Fietsplan opgenomen worden. Het Fietsplan zal in 2015
worden opgesteld. Het is nu nog een initiatief van de Fietsersbond en de VVN.
Planvorming:
Ontwerp
Budget

Initiatief
X
X

Verkenning

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

Planvorming

Realisatie
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Commitment

X

U9 Zwakke schakel: Hillegom: Fietspad parallel aan Stationsweg of Stationsweg fietsstraat
Waar: Vanaf de kruising 2de Loosterweg – 1ste Loosterweg – Stationsweg tot aan de kruising Stionsweg- Sixlaan- Michiel de
Ruijterstraat.
Waarom: De Stationsweg is van oudsher de verbindingsweg tussen het NS stations en het centrum van Hillegom. Door toename
van de hoeveelheid verkeer en als gevolg van toenemende bebouwing aan en rondom de Stationsweg is er in de loop van de
jaren een knelpunt ontstaan tussen de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Stationsweg enerzijds en de bereikbaarheid van
het NS station anderzijds. Er is sprake van een onbalans tussen gebruik (veel parkeren op de rijbaan en rijdend verkeer) en
functie (erftoegangsweg in twee richtingen met belangrijke fietsroute in twee richtingen).

STAND VAN ZAKEN: er wordt geen verdere actie meer ondernomen aan een fietspad parallel aan de Stationsweg. In
het stationsgebied werd verkeersonderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een fietspad parallel aan de Stationsweg. Het
aanleggen van een fietspad achter de woningen wordt niet gezien als een goede oplossing en is bovendien praktisch
nauwelijks realiseerbaar. Daarnaast is de sociale veiligheid volgens de politie in het geding bij een solitair fietspad.
Het verkeersveiliger maken van de Stationsweg is eveneens onderzocht. Hiervoor hebben we vier communicatieavonden
georganiseerd. Tijdens de avonden zijn verschillende verkeerskundige oplossingen met de bewoners besproken.
Waaronder ook de variant Stationsweg Fietsstraat. Op dit moment wordt deze variant nader uitgewerkt.

Planvorming:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning

Planvorming
X
X

Realisatie

X

d i i
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U10 Zwakke schakel: Fietspad Beeklaan
Waar:Vanaf de rotonde Wilhelminalaan- 2de Loosterweg- 3de Loosterweg.
Waarom:De huidige fietsverbinding (1 richtingsverkeer) voldoet niet aan de toenemende fietsstromen van en naar de Zilk. De
route vanuit de Zilk naar Hillegom wordt steeds intensiever gebruikt. Het onbreekt echter aan een veilige en toegankelijke
fietspad. Ook is het en belangrijke route voor scholieren.
STAND VAN ZAKEN:
Er wordt geen verdere actie meer ondernomen aan een twee richtingen fietspad op dit traject. De provincie Zuid Holland ziet
geen ruimte om aan het verzoek van de Fietsersbond tegemoet te kunnen komen. Om een in twee richtingen te bereiden
fietspad te kunnen realiseren zou de hoofdrijbaan van de N442 opgeschoven moeten worden om ruimte te creëren. Dit zit
momenteel niet in de projectscope en is ook niet eenvoudig toe te voegen. Dit zal betekenen dat de gehele weg en het fietspad
vanaf de fundering af opnieuw opgebouwd zou moeten worden.

Planvorming:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning
X
X
X

d i i
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Planvorming

Realisatie

Pagina 9 van 39

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland

U11: Katwijk: Snelfietsroute N206 Katwijk – Leiden

Waarom:
Katwijk is sterk gericht op Leiden. Tegelijkertijd heeft het strand van Katwijk aan
Zee een sterke aantrekkingskracht op inwoners van Leiden. De afstand tussen het centrum van Katwijk en het centrum van
Leiden bedraagt 10 kilometer. Deze beperkte afstand biedt kansen voor de fiets, maar dan is wel een kwaliteitsslag en het
realiseren van een ontbrekende verbinding nodig. Om het gebruik van de fiets tussen Katwijk en Leiden een impuls te geven,
moet fors worden ingezet op snelheid, comfort en kwaliteit. De gemeente Katwijk kiest er daarom voor om een hoogwaardige
fietsroute te realiseren tussen Katwijk en Leiden, een snelfietsroute.

Stand van
zaken:

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief Verkenning Planvorming Realisatie
X
X

Samenhang met andere projecten:
Rijnlandroute en Verlengde Westerbaan.

d i i
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U12 Ontbrekende schakel: Katwijk: Vrijliggend fietspad Biltlaan

Waarom:
Langs een gedeelte van de Biltlaan ontbreekt een vrijliggend fietspad, dit is ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.
Door het realiseren van het vrijliggende fietspad is het voor fietsers niet meer nodig om over woonstraten in de wijk Rijnsoever
te fietsen. Dit zal een impuls geven aan het fietsgebruik.

Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp

Verkenning

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

Planvorming

Realisatie

X
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Budget
Commitment

X
X

U13 Zwakke schakel: Katwijk: Fietsstraat Sluisweg

Waarom:
De Sluisweg is onderdeel van het regionale fietsnetwerk. In de huidige situatie is de Sluisweg een woonstraat. Gecombineerd met een
reconstructie van de openbare ruimte in de wijk De Noord wordt de Sluisweg ingericht als fietstraat waarop gemotoriseerd verkeer in één
richting is toegestaan. Het fietsgebruik zal daardoor een impuls krijgen.
Waar:

Samenhang met andere projecten:
Afkoppelen wijk De Noord

d i i
UP Fiets projectenlijst,
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Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning

Planvorming

Realisatie

X
X
X

U14 Zwakke schakel: Katwijk: Industrieweg
Waarom: De Industrieweg is onderdeel van het regionale fietsnetwerk. In de huidige situatie bestaat de fietsverbinding uit twee
eenrichtingsfietspaden uitgevoerd in tegelverharding. Om het fietsgebruik een impuls te geven wil de gemeente Katwijk het
comfort verbeteren. De huidige fietsverbinding wordt daarbij vervangen door één tweerichtingsfietspad uitgevoerd in beton met
daarbij een extra fietsoversteek.

Waar:

Samenhang met andere projecten:
Nieuwbouw wijk Havenfase 3B

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning

Planvorming

Realisatie
X
X
X

U15: Zwakke schakel: Katwijk: Fietspad Ambachtsweg – Lageweg

Waarom:
Om het fietsgebruik een impuls te geven heeft gemeente Katwijk het initiatief om het vrijliggende fietspad langs de Ambachtsweg te
verlengen langs de Lageweg en het gehele fietspad uit te voeren in een vlakke verharding. Dit komt de verkeersveiligheid ook ten goede
omdat er dan niet meer gefietst hoeft te worden op de parallelwegen. De Ambachtsweg en de Lageweg zijn onderdeel van een drukke
fietsroute richting de bruggen over de Noordwijkervaart en het Oegstgeesterkanaal.
Waar:

Samenhang met andere projecten:
d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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Reconstructie Ambachtsweg

Stand van zaken:

Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning

Planvorming

Realisatie

X
X
X

U16: Zwakke schakel: Katwijk: Ontvlechting fietsverkeer Hoorneslaan door nieuwe fietsverbinding N206 – Biltpad

Waarom:
Op de Hoorneslaan fietst nu veel doorgaand verkeer over parallelwegen tussen het autoverkeer. Een deel hiervan kan een aantrekkelijk en
soms korter alternatief worden geboden door een nieuwe verbinding van het fietspad langs de N206 naar het Biltpad.
Het Biltpad is een verkeersveilig vrijliggend fietspad in een groenstrook. Door het realiseren van een verbinding tussen het fietspad N206
en het Biltpad wordt het aantrekkelijker om via het Biltpad richting de kust en het centrum van Katwijk te fietsen. Er ontstaat daardoor een
snelle, comfortabele, veilige fietsroute. Daarnaast wordt met deze verbinding de bereikbaarheid van industrieterrein ’t Heen voor fietsers
verbeterd.

Stand van zaken:

Ontwerp
Budget
Commitment

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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Initiatief Verkenning Planvorming Realisatie
X
X
X
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(Leiden: Kaartbeeld Leiden U17 – U23: Hoofdknelpunten)
a. snelle fietsroutes, 2015
b. hoofdknelpunten, 2013
a.

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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b.

NR Hoofdknelpunt

Corridor

1

Katwijk

Knoop West

U17

Toelichting

• Snelfietsroute Katwijk-Leiden, via Locatie Valkenburg/
BioSciencePark/ Leiden CS.
• Aanvulling en/of alternatieve op de Plesmanlaan
(verkeerslichten)
• Wordt in project Rijnlandroute meegenomen (varianten

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

regionaal belang
(verbinding kernen woon-werk
routes. Onderbouwing:
verkeersmodel en tellingen)
Groot. Zie toelichting en zie
pendelstromen RVMK. Met
ontwikkeling locatie Valkenburg
nog groter.
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onderzoek provincie Zuid Holland 2013)

2

NUON terrein
Langegracht

Noordwijk

• Ontbrekende schakel regionale route SassenheimWarmond-Leiden
• Tussen Maresingel en Langegracht t.h.v. EON centrale
• Wordt opgepakt door o.a. singelpark en recreatieve routes

Groot. Nu eindigt de route op
de singel (omrijden/oriëntatie)
en straks gaat deze door tot
aan het centrum

Kaag/Br.;
Alphen

• Route Voorschoten en Leiden-West /Leiderdorp;
• Zelfs route Amsterdam-Leiden-Rotterdam loopt hier vast
• langs de Rijn (Kanaalweg) tussen Hoge Rijndijk en de
Surinamestraat/Zijldijk ontbreekt een schakel
• Zat in project Ringweg Oost, nu LAB 071

Groot. Nu omrijden en minder
fietsgebruik. Lange afstand
fietsers raken op De Waard de
weg kwijt

U18
3

De Waard

U19

4

5

6

7

• Route Voorschoten-Leiden Zuid/NS LammenschansGroot/midden: nu omrijden.
Leiderdorp via Park Matilo (i.p.v. omrijden en VRI Hoge
Route wordt direct en
U20
Rijndijk)
aantrekkelijk (via park)
• Route Voorschoten-Leiden Zuid/NS Lammenschans
Zoeterwoude via Park Matilo (i.p.v. omrijden en VRI Hoge
Rijndijk of W.v.d.Madeweg)
Groot/midden: nu omrijden via
Zoetermeer • Onderzoek/realisatie nieuwe rechtstreekse verbinding
Spoorroute
Zoetermeer-Zoeterwoude-Dorp –Leiden Zuid- CS
drukke binnenstad of via
Haagwegterrein
• Onderzoek en afstemming fietsvoorziening Rooseveltstraat sluiproutes met veel hinder.
U 21
en Zoeterwoudseweg
• aanleggen fietspad rond Jan Wolkersstraat tot aan
Haagweg; nieuw oversteek
• Verbind Regionale routes Noordwijk/Teylingen/Warmond/ Groot, afhankelijk van Brug
Kikkerpolder
Noordwijk
Poelgeest met BioSciencePark en CS
Poelgeest
U22
• Tussen nieuwe brug Poelgeest en Houtlaan
Park Matilo

Kaag/Br.;
Alphen

BioSciencePark Katwijk

U23

• Aantakking Oegstgeest op snelfietsroute Leiden-Den Haag Groot
• Boerhaven-/Leeuwenhoekpark: tussen Wassenaarsweg en
CS/centrum Leiden (verlenging snelfietsroutes Katwijk; zie
1)

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015
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U24: Zwakke schakel: Leiderdorp: Fietspad Baanderij
Waar:
Kruising Engelendaal/Buitenhoflaan -> Oosterschans -> Beukenschans -> Fietspad -> Touwbaan -> vd Marckstraat ->
Pinksterbloemstraat -> Splinterlaan -> Fietspad -> kruising Spanjaardsbrug.
Waarom:
Als het gaat om de woon-werkrelaties van de Leiderdorpse inwoner ligt er een sterk verband met Leiden. Ofwel men werkt in
Leiden centrum, Bio sciencepark of men gaat richting het centraal station om vanuit daar verder te reizen.
De meest gebruikte route (naar inschatting) richting Leiden is over de Spanjaardsbrug.
Terug redenerend voor de Leiderdorpse situatie is bovenstaande route de meest voor de hand liggende.
Op deze route zijn een aantal zaken die spelen. Op Oosterschans ontbreekt het fietspad. De Touwbaan is een drukke weg waar
ook veel vrachtverkeer op zit. Het ontbreken van een fietspad is hier aan de orde. De vd Marckstraat, Pinksterbloemstraat en
Splinterlaan zijn allen woonstraten waar het ontbreekt aan een goede fietsvoorziening.
De kruising Spanjaardsbrug is tevens een kruising van verschillende fietspaden, met als (zwakke) eindschakel, de kruising.
Samenhang met andere projecten:
De kruising Engelendaal/Buitenhoflaan is een van de kruisingen die is opgenomen in het uitvoeringsplan IVVP waar nieuwe VRI’s
worden geplaatst.
Opmerkingen:
Momenteel is de gemeente Leiderdorp bezig met het opstellen van een fietsnota. Op korte termijn zal door de Fietsersbond
gestart worden met hun onderzoeken naar de kwaliteit van het fietsnetwerk in de gemeente.

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

d i i
UP Fiets projectenlijst,
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Planvorming

Realisatie
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U25: Zwakke schakel: Leiderdorp: Fietspad Engelendaal
Waarom:
Voor het interne woon-werk verkeer binnen Leiderdorp is het Engelendaal de belangrijkste verbinding in het dorp. Het
Engelendaal heeft aan beide zijde van de weg een dubbelzijdig fietspad. Door losliggende, uitstekende en verzakte tegels liggen
de fietspaden er beroerd bij.
Stand van zaken:

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Samenhang met andere projecten:
De VRI’s op de kruisingen van het Engelendaal worden in het kader van het uitvoeringsplan IVVP allemaal vervangen. Dit zal
gebeuren in 2013/2014.

d i i
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U26: Zwakke schakel: Leiderdorp: Fietspad Persant Snoepweg
Waar:
Persant Snoepweg
Waarom:
Verkeer vanuit Leiderdorp naar Leiden en aar Roelofarendsveen maakt gebruik van de Persant Snoepweg. Delen van deze
verbindingen zijn voor fietsers minder toegankelijk.
Stand van zaken:

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Samenhang met andere projecten:
De VRI op de kruisingen Engelendaal/Persant Snoepweg wordt in het kader van het uitvoeringsplan IVVP vervangen. Dit zal
gebeuren in 2013/2014
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U27: Zwakke schakel: Leiderdorp: Fietspad Oude Dorp
Waar:
Mauritssingel – Acacialaan – Ericalaan – vd Valk Boumanweg
Waarom:
Fietsverkeer ten zuiden van de Persant Snoepweg wat richting Leiden fietst maakt gebruik van de bovengenoemde wegen. Op de
Mauritssingel, Ericalaan en Acacialaan ontbreken vrijliggende fietspaden. De vd Valk Boumanweg is deels voorzien van
vrijliggende fietspaden.
Stand van zaken:

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Samenhang met andere projecten:
In het IVVP komt de Ericalaan/Acacialaan terug als wegen die heringericht moet worden volgens de richtlijnen van Duurzaam
Veilig.
Opmerkingen:
-
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U28: Ontbrekende schakel: Lisse: Lisse-Noordwijkerhout-Noordwijk
Omschrijving.
De omrijfactor voor de relatie tussen Lisse en Noordwijkerhout en verder naar Noordwijkhout bedraagt circa 1,7. Dit als
gevolg van de barrière van zowel de spoorlijn Leiden – Haarlem als ook de Leidsevaart.
De barrière geldt voor zowel woon-werk, school-thuis- als recreatieve relaties. Voor de relatie geldt dat de onderkenning
van de ontbrekende schakel aanwezig is , maar dat nog geen verdere acties zijn ondernomen op het gebied van ontwerp,
budget en commitment (zie ook tabel). Ter indicatie van de te onderzoeken missing link, zie kaartbeeld.
Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning

d i i
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Planvorming

Realisatie
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U29: Ontbrekende schakel: Lisse: Realisering fietsverbinding mogelijke 2e oeververbinding Lisse-Lisserbrug
Omschrijving.
In het kader van de verdere uitwerking van de HOV Bollenstreek-Schiphol, zal een brug over de Ringvaart moeten
worden gerealiseerd. Deze verbinding heeft in het kader van de HOV-studie alleen een HOV karakter. Een langzaam
verkeersverbinding behoort tot de mogelijkheden. De verbinding is van belang voor zowel woon-werk, school-thuis- als
recreatieve relaties. Daarnaast zal aan de Lissese kant een HOV-halte worden gemaakt zodat ook in het kader van vooren natransport de relatie van belang is.
Er is nog geen ontwerp en budget voor deze relatie. Gedurende de planvorming is wel door diverse partijen
onderschreven dat een fietsverbinding zeer wenselijk is. De tracering van de aansluiting aan de zijde van de gemeente
Haarlemmermeer heeft een directe relatie met de verdere invulling van het (woning)bouwprogramma. De relatie zou een
onderdeel kunnen uitmaken van een snelfietsroute tussen provincie Zuid- en Noord-Holland

Ontwerp
Budget
Commitment

Initiatief
X
X
X

Verkenning
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Planvorming

Realisatie
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U30: Zwakke schakel: Noordwijkerhout: fietsstroken Victoriberg-Herenweg
Waarom:
In het GVVP is aangegeven dat de fietsroute langs het centrum gecompleteerd wordt. Deze route verbindt de fietsstroken en
fietspaden die aan weerszijde van het centrum liggen en ook buiten de bebouwde kom doorlopen. Dit is een hoofdroute voor
scholieren.
Waar:
Victoriberg en Herenweg, tussen de Gooweg en Koninginneweg.
Stand van zaken:
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Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment
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Verkenning

Planvorming

Realisatie
x
x
x
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U 31: Ontbrekende schakel: Noordwijkerhout: Schippersvaartweg
Zwakke schakel:
Fietsstroken Schiooersvaartweg
Waarom:
De Schippersvaartweg ligt voor een deel buiten de bebouwde kom. Dit deel is met klinkers bestraat en verkeert in zeer slechte
staat, mede omdat er veel bedrijvigheid in de omgeving zit, veelal landbouw gerelateerd. Tegelijkertijd is dit voor fietsers een
hoofdroute het dorp uit, naar de Leidsevaart, waarlangs zowel Teylingen als Lisse en Hillegom te bereiken zijn. Om de
verschillende verkeersmodi beter te scheiden is vastgelegd dat er bij het opknappen van de weg fietsstroken of zo mogelijk een
vrij liggend fietspad komt te liggen.
Waar:
Schippersvaartweg buiten de bebouwde kom
Stand van zaken:
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Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment
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Verkenning

Planvorming
x
x

Realisatie
x
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U 32: Zwakke schakel: Nieuwkoop: fietspad Zevenhovenseweg
Waarom:
Aan de Zevenhovenseweg (oostelijk gedeelte), vanaf de rotonde op de kruising Nieuwveenseweg en Zevenhovenseweg, ligt een vrijliggend fietspad naar
de kern van Zevenhoven. Vanuit deze kern kunnen fietsers naar het zuiden via het Zuideinde (kern Nieuwkoop). Vanuit Zevenhoven (westelijke
gedeelte) ontbreekt een vrijliggend fietspad richting Ter Aar. Door het fietspad te laten aansluiten aan de westkant van de Zevenhovenseweg (tot op de
kruising Kerkweg/Zevenhovenseweg/Korteraarseweg/Hogedijk) wordt de veiligheid van fietsers verbeterd.
De Zevenhovenseweg is een smalle weg met gemengd verkeer, waaronder (brom/motor)- fiets-, zwaar vracht- en landbouwverkeer. Op de weg zijn er
fietssuggestiestroken aangebracht. Op deze weg wordt er 60 km gereden. Het is een belangrijke wegverbinding tussen de kernen Zevenhoven en Ter Aar
(grootste kern). Een weg die primair intensief wordt gebruikt als schoolroute en als woon-werk richting Ter Aar en Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt
de weg als recreatief verkeer gebruikt. Op de Zevenhovenseweg beleven gebruikers van de weg en met name fietsers een gevoel van onveiligheid. Het is
een wens om dat gevoel weg te nemen of waar mogelijk een alternatief te vinden.
Samenhang met andere projecten:
- Fietspadenplan provincie (2008)
- Uitvoeringsprogramma fiets 2012 – 2016
Opmerkingen:
- Het fietspad aan de Zevenhovenseweg bedraagt maximaal 4,2 km.
- De geraamde kosten bedragen tussen de € 1.490.000,-- en € 1.890.000,=
- In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (februari 2010) is aangegeven dat de Zevenhovenseweg een knelpunt vormt voor fiets- en
gemotoriseerd verkeer.
- In 2008: is een verkenningenstudie uitgevoerd. Daarin zijn de resultaten van de verkenningenstudie naar de mogelijkheden rondom de aanleg van de
fietsverbinding F314, tussen Zevenhoven en ter Aar, uiteengezet.
- In 2013: is gestart met vooronderzoek naar de nut en noodzaak. Daarnaast worden diverse onderzoeken verricht zoals: visuele verkeerstelling voor
langzaam en snelverkeer, de context voor analyse en het plangebied worden in een groter geheel bekeken. Daarnaast een enquete van de omliggende
scholen). De vooronderzoeken dienen als basis voor het verdere ontwerptraject.

Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment
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Verkenning

Planvorming
x
x
x
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U 33: Zwakke schakel: Nieuwkoop: fietspad Achttienkavels
De Achttienkavels ligt tussen de kruising met de Zevenhovenseweg (kern Korteraar) en de kruising met Zuideinde (kern Nieuwkoop). Een weg die
primair intensief wordt gebruikt als schoolroute en als woon-werk richting Ter Aar en Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt de weg gebruikt als
recreatief verkeer. Het is een belangrijke wegverbinding tussen de twee grootste kernen Nieuwkoop en Ter Aar (lokaal) en ook regionaal (Alphen aan den
Rijn).
De Achttienkavels wordt in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan aangeduid als
primaire en recreatieve fietsroute. Dat betekent dat gestreefd moet worden naar een vlotte, comfortabele doorstroming op de primaire fietsroute.
De Achttienkavels is een smalle weg met gemengd verkeer, waaronder (brom/motor)fietsverkeer, zwaar vracht- en landbouwverkeer. De
wegcategorisering is 60 km (buiten de bebouwde kom). Een vrijliggende fietspad ontbreekt; de weg heeft geen fietssuggestiestroken. De toename van
drukte op de weg (o.a. landbouwverkeer) + gemengd verkeer (met name fietsers) is er sprake van een onveilige verkeerssituatie.
Vanuit de ongevallencijfers bezien is er sprake van slachtoffersongevallen op het wegvak, waarvan 1 met een dodelijke ongeval op de kruising met
Zuideinde.
Op de Achttienkavels beleven de weggebruikers een gevoel van onveiligheid. De noodzaak is om het fietsnetwerk te verbeteren en de onveiligheid te
verminderen/weg te nemen.
In de zomermaanden is het drukker als het gaat om recreatief verkeer richting Nieuwkoopse Plassen. Zie ook gemeentelijke structuurvisie 2040:
uitbreiding van het fietsnetwerk met nieuwe en verbeterde fietspaden.
Samenhang met andere projecten:
Fietsproject Zevenhovenseweg (i.h.k.v. fietspadenplan 2008 en uitvoeringsprogramma).
Opmerkingen:
- Zie gemeentelijke ambities structuurvisie 2040: uitbreiding van het fietsnetwerk met nieuwe en verbeterde fietspaden.
- Zie gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2010.
- Het fietspad Achttienkavels bedraagt maximaal 4,4 km.
- De geraamde kosten bedragen tussen de € 1.600.000,-- en € 2.000.000,=

Ontwerp
Budget
Commitment
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Initiatief
x
x
x
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Planvorming

Realisatie
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U 34: Ontbrekende schakel: Oegstgeest: Fietsbrug Duyfrak

Waarom:
Verbinding en ontsluiting van de twee nieuwbouwwijken Duyfrak (Valkenburg) en Nieuw-Rhijngeest (Oegstgeest) middels een
fietsbrug.
Samenhang met: Knoop Leiden West F271

Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

Planvorming

Realisatie

x
x
x

Pagina 30 van 39

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland

U 35: Ontbrekende schakel: Rijnwoude: doortrekken fietspad naar HOV station Hazerswoude-Koudekerk
Waarom:
In 2018 wordt het HOV station Hazerswoude-Koudekerk aangelegd aan de westzijde van de Gemeneweg te HazerswoudeRijndijk. Vanuit Hazerswoude-Rijndijk loopt een fietspad parallel aan het spoor. Dit fietspad loopt nu dood tegen de Gemeneweg.
Als dit fietspad wordt doorgetrokken, sluit de gehele kern aan de zuidzijde aan op een snelle fietsverbinding naar het station.
Opmerkingen:
Ook het geschikt maken van de VRI voor het oversteken van fietsers behoort bij dit project. Er is BDU subsidie aangevraagd voor
het inrichten van het HOV treinstation c.a.
Waar: Oostzijde Gemeneweg

Ontwerp
Budget
Commitment
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Initiatief
X

Verkenning
X
X
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U36: Zwakke schakel: Rijnwoude: verbeteren oversteekbaarheid N209 te Hazerswoude-Dorp
Waarom:
Het fietspad over de N209 ligt aan de westzijde van de N209. De VO school Groenehart Lyceum ligt aan de oostzijde. Door
scholieren wordt nogal eens de N209 overgestoken bij de Katjesweg, omdat dit de kortste route is. Door hier een oversteekpunt
te maken, eventueel in combinatie met het verplaatsen van kruisingen, kan hier een formele fietsoversteek worden gemaakt.
Waar:
Ter hoogte van de Katjesweg N209 te Hazerswoude Dorp (zie kaart).
Opmerkingen:
Voor dit punt zijn al schetsontwerpen gemaakt in het kader van groot onderhoud N209.
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

d i i
UP Fiets projectenlijst,
update maart 2015

Verkenning
X

X
X
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U 37: Zwakke schakel: Rijnwoude: ontbreken van vrijliggende fietspaden
Waarom:
Er zijn toproutes aangewezen waar geen fietsvoorzieningen zijn. Deze fietsroutes zijn niet per definitie onveilig, maar hier
worden fietsers wel gemengd met alle soorten motorvoertuigen. In groen is een alternatieve route aangegeven die wél over een
vrijliggend fietspad leidt.

Ontwerp
Budget
Commitment
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Initiatief
Nvt
Nvt
Nvt

Verkenning

Planvorming

Realisatie
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U38 Ontbrekende schakel PCT/ITC terrein Hazerswoude-Dorp Rijnwoude
Waarom:
Er wordt een terrein ontwikkeld voor pot- en containerteelt (PCT). Dit terrein sluit aan op het bestaande ITC terrein. De ingang
naar het ITC terrein is aan de oost- en zuidzijde van het terrein. Met deze verbinding komt er ook een fietsontsluiting aan den
noordzijde voor werknemers wonende in Hazerswoude Dorp en het sierteeltgebied aan de noordzijde.
Opmerkingen: Het wordt gerealiseerd in het kader van de ontwikkeling van het PCT terrein (opgenomen in het
bestemmingsplan PCT terrein).
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment
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Planvorming
x
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U 39: Ontbrekende schakel: Teylingen: Sassenheim-Noord-Noordoost/ fietsroute langs A44:
Fietspad tussen woonwijk De Kooi in Sassenheim en de regionale fietsroute aan oostzijde van de A44 met een onderdoorgang
onder de A44.
Waarom:
Door aanleg van een fietspad tussen de noordoostzijde van Sassenheim en de regionale fietsverbinding aan de oostzijde van de
A44, wordt fietsverkeer vanuit de wijk De Kooi goed ontsloten voor woonwerkverkeer. Een groot deel van de bewoners moet nu
omrijden via de Menneweg of via de Van Pallandtlaan.
Waar:
Het fietspad sluit aan op de Kagertuinen ter hoogte van de Kagerweide in Sassenheim en loopt via een onderdoorgang onder de
A44 naar de regionale fietsroute langs de A44. De exacte locatie wordt nader bepaald.
Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp
X
Budget
X
Commitment
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Opmerkingen:
De uitvoering van dit project is in ons GVVP gepland in 2015. Hierbij wordt wel uitgegaan van regionale/provinciale gelden, omdat het
gaat om verbeteren van regionaal woonwerkverkeer.
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U 40: Ontbrekende schakel: Teylingen: Fietspad Spoorlaan-toekomstige randweg Voorhout:
Fietspad tussen einde Spoorlaan in Voorhout en toekomstige randweg en aanleg extra fietsbrug tussen de randweg Voorhout en
de Leidse Vaart.
Waarom:
Door aanleg van een relatief kort stukje fietspad (ca. 250 meter) en een fietsbrug over de Leidse Vaart in combinatie met de
aanleg van de randweg Voorhout ontstaat een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen station Voorhout en
Noordwijk/Noordwijkerhout.
Waar:
Het fietspad sluit aan op de Spoorlaan in Voorhout en loopt naar de randweg Voorhout. De exacte locatie wordt nader bepaald.
Stand van zaken:
Initiatief
Ontwerp
X
Budget
X
Commitment
X

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Opmerkingen:

Fietspaden al lange tijd in fietsplan van de provincie Zuid-Holland. Aanleg fietspad in eerdere instantie mislukt door hoge
kosten. In het kader van de planvorming voor de Noordelijke Randweg Voorhout is door meerdere partijen gevraagd de
verbetering van de fietsverbindingen mee te nemen in de planvorming rond de randweg. De gemeente Teylingen is daartoe
bereid, mits dit niet ten koste gaat van het budget van de randweg.
Samenhang: F446/281/285

U 41: Zwakke schakel: Voorschoten: Anthonie van Leeuwenhoekkade en Nicolaas Maeskade
d i i
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Waarom:
De Anthonie van Leeuwenhoekkade en de Nicolaas Maeskade maken onderdeel uit van het regionale fietsnetwerk van Holland
Rijnland. Het is een essentiële oost-west verbinding die aantakt op de vooral noord-zuid gerichte woon-werk hoofdfietsroutes
richting Leiden en Den Haag.
Bij de reconstructie van de Vlietwijk worden dan ook maatregelen getroffen om de Anthonie van Leeuwenhoekkade en de
Nicolaas Maeskade fietsvriendelijker in te richten. Zo wordt onder andere de totale verharding opnieuw aangebracht en conform
Duurzaam Veilig ingericht.
Ook wordt het kruispunt Badhuisstraat/ Prof. Einsteinlaan heringericht om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt in
het kader van de reconstructie van Vlietwijk voor het gemotoriseerd verkeer een andere verkeerscirculatie in de wijk ingevoerd.
Hierdoor zal het aandeel gemotoriseerd verkeer door de Anthonie van Leeuwenhoekkade en de Nicolaas Maeskade sterk
afnemen. Bovenstaande maatregelen zullen het fietsgebruik en de verkeersveiligheid voor fietsers op deze oost-west verbinding
vergroten.
Waar:
Initiatief
Ontwerp
Budget
Commitment

Verkenning
X

Planvorming

Realisatie

X
X

Samenhang met andere projecten: Reconstructie infrastructuur Vlietwijk
Opmerkingen:
De Anthonie van Leeuwenhoekkade en de Nicolaas Maaskade ook onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk (tussen knoop
90 en 91). Het is een recreatieve oost-west verbinding tussen de Vliet enerzijds en de fietssnelweg ‘Velostrada’ anderzijds.
In 2011 is in de nieuwbouwwijk Krimwijk II de openbare basisschool De Vos geopend. Door de komst van deze school is het
schoolfietsverkeer op het eerste deel van de Anthonie van Leeuwenhoekkade toegenomen. Via het Carry Sleepad fietsen en
lopen veel kinderen naar de nieuwe school aan de Annie M.G. Schmidtlaan.
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U42: Ontbrekende schakel: Zoeterwoude: Fietspad Laan van Oud Raadwijk
Dit fietspad zal het Dorp met de nieuwbouwlocatie Meerburg verbinden. De Laan van Raadwijk ontsluit momenteel een aantal
woningen en boerenbedrijven en is ongeveer 5 meter breed. Voor de aanleg van dit pad moet particulier grond worden
aangekocht. De Provincie gaat dit pad 100 % financieren. Dit pad gaat het te realiseren station Meerburg (2018) ontsluiten.
Vooral voor treinreizigers zal dit pad een uitkomst zijn. Nu moeten treinreizigers naar het dichtstbijzijnde station Lammenschans
fietsen om met de trein verder te kunnen reizen. Daarnaast zal dit pad ook voor recreanten een goede alternatieve route richting
Meerburg en Leiden bieden.
Status fietspad Laan van Oud Raadwijk
Subsidie van provincie Zuid-Holland ….. 100%
Grondverwerving……………………………….. start onderhandelingen met particulieren maart 2013
Ontwerp…………………………………………….. nog geen ontwerp
Oplevering………………………………………….. in ieder geval begin 2018 (voor de realisatie station Meerburg)
Verharding…………………………………………. asfalt
Breedte……………………………………………… 3,50 m
(brom)fietspad………………………………….. toegankelijk voor (brom)fietsverkeer
Netwerk…………………………………………….. ontbrekende schakel
Functie………………………………………………. utiliteits- en recreatief

Projectenlijst R
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R1
R2

Boskoop
Kaag en Braassem

R3

Noordwijk

R4

Noordwijk

Fietspad Bentwoud
Fietspad langs de Drecht,
Molenkade Leimuiden
Fietspad Sancta Maria –
Randweg/Duindamseweg
Fietspad Willem v.d. Bergh Kraaierslaan
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