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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De Rijndijk tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk maakte van oudsher onderdeel uit 

van de doorgaande route tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Na de oplevering van de nieuwe N11 

heeft de weg in feite nog slechts een erftoegangsfunctie. De maximumsnelheid is op een groot deel 

van het tracé teruggebracht naar 30km/h en er zijn diverse snelheidsremmende maatregelen genomen 

(zie onderstaande afbeelding). 

 

 

afbeelding 1.1 De Rijndijk in Groenendijk 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse signalen ontvangen dat de weg in zijn huidige vorm 

niet optimaal functioneert. In het verkeersveiligheidsplan heeft de gemeente geconstateerd dat de 

weg in de top-5 zit van wegen met de meeste ongevallen in Alphen aan den Rijn. Op het weggedeelte 

tussen de rotonde waarop de N209 aansluit en de grens met de gemeente Zoeterwoude zou 

bovendien (nog steeds) sprake zijn van (een aanzienlijke hoeveelheid) doorgaand verkeer en zou, 

behalve de objectieve, ook de subjectieve verkeersveiligheid onder druk staan.  

 

Alvorens de gemeente besluit om de weg geheel of gedeeltelijk te reconstrueren, wil zij een objectief 

beeld krijgen van de verkeers(veiligheids)situatie. Op basis daarvan wil zij een onafhankelijk advies 

krijgen over de noodzaak om maatregelen te treffen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aan DTV 

Consultants gevraagd een verkeersstudie uit te voeren naar de Rijndijk en hierbij tevens een 

onafhankelijk advies te geven over hoe de situatie mogelijkerwijs aangepast kan worden indien hiertoe 

noodzaak bestaat. 
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1.2 Aanpak en fasering 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aangegeven zelf een deel van het onderzoek uit te voeren. Het 

gaat om: 

• het uitvoeren van verkeerstellingen op de rijbaan en het fietspad op verschillende locaties van het 

traject; 

• het uitvoeren van snelheidsmetingen op het traject; 

• het uitvoeren van een ongevallenanalyse op basis van gegevens van de politie; 

• het uitvoeren van een analyse met het verkeersmodel om te bepalen wat het effect is van 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

DTV Consultants analyseert de resultaten van de bovenstaande deelonderzoeken en voert daarnaast 

de volgende onderzoeken uit: 

• een kentekenonderzoek, om de hoeveelheid doorgaand verkeer vast te stellen; 

• een conflictobservatie met camera’s om vast te stellen wat voor soort onveilige situaties zich 

voordoen en wat daarvan de oorzaken zijn. 

 

 

afbeelding 1.2 Locaties tellingen, kentekenonderzoek en cameraobservatie 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten van de verkeerstellingen en snelheidsmetingen. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ongevallen die plaats hebben gevonden op de Rijndijk. Hoofdstuk 4 

gaat in op de hoeveelheid doorgaand verkeer op de Rijndijk en in hoofdstuk 5 worden de effecten van 

toekomstige ontwikkelingen beschreven. In hoofdstuk 6 volgt de beschrijving van de uitgevoerde 

conflictobservaties met camera’s. Deze rapportage sluit af met conclusies en aanbevelingen in 

hoofdstuk 7. 
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2 Verkeerstellingen en snelheidsmetingen 

In de periode van week 14 en 15 van 2016 (4 tot en met 17 april), zijn door de gemeente 

verkeerstellingen gehouden op twee locaties (zie afbeelding 2.1). Op beide locaties is geteld op de 

hoofdrijbaan. Daarnaast is de snelheid van het verkeer gemeten. De locatie van de westelijke 

meetpunten is gekozen omdat op die locatie bij de gemeente veel klachten bekend zijn over de 

gereden snelheden. Op het westelijke telpunt zijn ook de intensiteiten op het fietspad gemeten. 

 

 

afbeelding 2.1 Tellocaties 

2.1 Intensiteiten 

Rijbaan 

De belangrijkste conclusies uit de tellingen op de rijbaan zijn: 

• de etmaalintensiteit ligt op werkdagen rond de 5.100 motorvoertuigen (dat is dus hoger dan de 

grenswaarde van 5.000 motorvoertuigen die vaak als vuistregel wordt gehanteerd als maximaal 

toelaatbare intensiteit op een erftoegangsweg); 

• in het weekend ligt de intensiteit circa 20% lager dan op de doordeweekse dagen; 

• ’s ochtends is de belangrijkste verkeerstroom in de richting van Zoeterwoude Rijndijk; 

• ’s middags is de belangrijkste verkeersstroom richting Hazerswoude Rijndijk; 

• in de ochtendspits (07:00 – 09:00 uur) en avondspits (16:00 – 18:00 uur) samen wordt circa 40% 

van de etmaalintensiteit verwerkt; 
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• het aandeel vrachtverkeer ligt rond de 13%; 

• circa 4% van de weggebruikers zijn bromfietsers (dat zijn circa 200 bromfietsers per etmaal). 

 

 

 

afbeelding 2.2 Intensiteiten op de rijbaan in de ochtendspits (07:00 – 09:00 uur) 

 

 

afbeelding 2.3 Intensiteiten op de rijbaan in de avondspits (16:00 – 18:00 uur) 

 

Fietspad 

De belangrijkste conclusies uit de tellingen op het fietspad zijn: 

• dagelijks passeren circa 1.720 fietsers (in twee richtingen samen); 

• in de ochtendspits (07:00 – 09:00 uur) passeren circa 360 fietsers, hiervan rijdt 80% richting 

Zoeterwoude Rijndijk; 

• in de avondspits (16:00 – 18:00 uur) passeren circa 360 fietsers, hiervan rijdt bijna 70% richting 

Hazerswoude Rijndijk; 

• circa 18% van het verkeer op het fietspad bestaat uit brom-/snorfietsers (dat zijn circa 300 brom-/ 

snorfietsers per etmaal). 

2.2 Snelheidsmetingen 

Op beide tellocaties zijn ook snelheidsmetingen uitgevoerd. Opvallend is dat op beide locaties hard 
wordt gereden. Er zijn nauwelijks bestuurders die zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km/h. 
 

De locatie van de metingen kan een rol bij hebben gespeeld bij de uitslag van de metingen. Het 

westelijke telpunt (601) is gelegen ter plaatse van de overgang van 30km/u naar 50km/u; net binnen 

het 30km-gebied. Het is aannemelijk dat automobilisten die de 30km-zone inrijden nog enige snelheid 

hebben van het 50 km/u regime. Andersom geldt dat automobilisten aan de rand van de 30 km/u zone 

al gas geven om 50 km/u te gaan rijden. 

Het oostelijke telpunt (603) ligt ook aan de rand van het 30km-gebied; echter wel na de aanwezige 

asverspringing. De snelheid van automobilisten zou dan ook al geremd moeten zijn. Ook op deze 

locatie wordt echter, in beide richtingen, te hard gereden. 

 

Afbeelding 2.4 en 2.5 geven de snelheidsverdeling weer van het verkeer op het westelijke telpunt. In 

afbeelding 2.6 en 2.7 is de snelheidsverdeling op het oostelijke telpunt weergegeven.  

 



 

Verkeerssituatie Rijndijk 9 

   

 

afbeelding 2.4 Snelheidsverdeling westelijke telpunt; verkeer richting Zoeterwoude Rijndijk 

 

afbeelding 2.5 Snelheidsverdeling westelijke telpunt; verkeer richting Hazerswoude Rijndijk 

De V85 (de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden) ligt richting 

Zoeterwoude Rijndijk (30km-zone uit) op 48 km/h. Richting Hazerswoude Rijndijk (30km-zone in) ligt 

de V85 op 53 km/h.  
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afbeelding 2.6 Snelheidsverdeling oostelijke telpunt; verkeer richting Zoeterwoude Rijndijk 

 

afbeelding 2.7 Snelheidsverdeling oostelijke telpunt; verkeer richting Hazerswoude Rijndijk 

Richting Zoeterwoude Rijndijk (30km-zone in) ligt de V85 op 54 km/h. Richting Hazerswoude Rijndijk 

(30km-zone uit) ligt de V85 op 55 km/h.  
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3 Ongevallenanalyse  

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft van de Rijndijk de ongevallengegevens opgevraagd bij de 

politie. In totaal zijn door de politie in de afgelopen vijf jaar 36 ongevallen geregistreerd op de Rijndijk. 

In negen gevallen was daarbij sprake van letsel; in 27 gevallen van uitsluitend materiële schade (UMS). 

tabel 3.1 Ongevallenoverzicht Rijndijk 

 Letsel UMS Totaal 

2011 3 9 12 

2012 1 7 8 

2013 1 3 4 

2014 1 6 7 

2015 3 2 5 

Totaal 9 27 36 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de ongevallen. 

tabel 3.2 Ongevalskenmerken 

Ongevalskenmerken Aantal ongevallen 

Ongeval bij in-/uitrit 12 

Macht over stuur verloren 6 

Ongeval op rotonde Rijndijk - Gemeneweg 4 

Ongeval tussen tweewielers op fietspad 2 

Kop-staartongeval 2 

Verkeerde plaats op de weg 1 

Parkeerschade 1 

Overig 4 

Niet bekend 4 

Totaal 36 

 

De ongevalslocaties zijn allemaal ter plaatse geanalyseerd. De resultaten van die praktijkschouw zijn 

weergegeven in bijlage 1. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de ongevallen hebben 

plaatsgevonden in de periode 2011 – 2015. Dit houdt in dat mogelijk fysieke oorzaken van de oudere 

ongevallen, niet meer aanwezig kunnen zijn. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen op een rij 

gezet. 

 

Ongevallen bij in-/uitritten 

De belangrijkste groep ongevallen betreft ongevallen bij in-/uitritten. Het gaat om een derde van alle 

ongevallen. Uit de beschrijvingen van de ongevallen blijkt dat het bij deze ongevallen altijd gaat om 

aanrijdingen waarbij sprake is van een botsing tussen een motorvoertuig en een fietser of brom- of 

snorfietser. Het motorvoertuig heeft daarbij geen voorrang verleend aan de (brom-of snor)fietser. 
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Van tweerichtingenfietspaden is bekend dat sprake is van een verhoogd ongevalsrisico. Behalve het 

risico op frontale ongevallen op het fietspad (bijvoorbeeld bij inhaalmanoeuvres), speelt dit verhoogde 

risico met name ter hoogte van zijwegen en inritten. Zowel bij het afslaan vanaf de rijbaan naar een 

inrit of zijweg, als bij het verlaten van een inrit of zijweg, bestaat de kans dat een bestuurder geen 

rekening houdt met een tweewieler “uit onverwachte richting”. Bij het verlaten van een inrit bestaat 

het risico dat bestuurders te veel gefocust zijn op het verkeer op de hoofdrijbaan, dat verkeer op het 

tweerichtingenfietspad (zeker als dit uit onverwachte richting komt) over het hoofd wordt gezien. 

Wanneer bromfietsers gebruik maken van het fietspad (wat in dit geval niet is toegestaan, maar wel 

regelmatig gebeurt) is het risico op (ernstige) ongevallen, door de hogere snelheid, extra groot. 

Uiteraard kan ook een beperkt zicht op het fietspad, vanwege begroeiing, bebouwing of andere 

obstakels, een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen. 

   

Macht over het stuur verloren 

Ongevallen waarbij de macht over het stuur wordt verloren, hebben vaak (mede) te maken met een 

(te) hoge snelheid. Het is niet bekend of dat bij de ongevallen on de Rijndijk ook het geval was. Het uit 

moeten wijken voor een andere weggebruiker, bijvoorbeeld iemand die plotseling remt, oversteekt, of 

een parkeervak of inrit verlaat, kan ook leiden tot situaties waarbij de macht over het stuur wordt 

verloren. 

 

Rotonde Rijndijk – Gemeneweg 

De ongevallen op de rotonde zijn allemaal ontstaan door het niet verlenen van voorrang aan 

overstekende (brom- of snor)fietsers. Het feit dat sprake is van een tweerichtingenfietsoversteek 

(waarbij fietsers dus uit “onverwachte hoek” kunnen oversteken) heeft hierbij waarschijnlijk een rol 

gespeeld. 
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4 Doorgaand verkeer 

 
Onderdeel van het onderzoek naar de verkeerssituatie op de Rijndijk, is een onderzoek naar het 
doorgaande verkeer. In dit hoofdstuk worden de resultaten van dat onderzoek beschreven. 

4.1 Werkwijze 

Om te bepalen hoe groot het aandeel doorgaand verkeer op de Rijndijk is, zijn gedurende één 

maatgevende werkdag alle kentekens geregistreerd van de passerende voertuigen. Dit is gedaan op de 

grenzen van het verblijfsgebied.  

 

 

afbeelding 4.1 Registratiepunten kentekenonderzoek. 

Tussen deze twee locaties is eerst gemeten wat de normale reistijd is. Dit is meerdere keren gedaan 

om zo een indicatie van de reistijd te krijgen. 
  

A 

B 

Hazerswoude Rijndijk 

Zoeterwoude Rijndijk 
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4.2 Resultaten 

De resultaten van deze meting staan hieronder weergegeven.  

tabel 4.1 Rijtijden 

Situatie Rijtijd (minuten:seconden) 

Vrij verkeer oost > west 2:52 

Vrij verkeer west > oost 2:32 

Oponthoud door overig verkeer oost > west 3:13 

Oponthoud door overig verkeer west > oost 3:18 

Met verkeer mee oost > west 3:15 

Met verkeer mee west > oost 2:57 

 

De gemeten rijtijden geven een indicatie van de tijd die nodig is om het traject in de spits door te 

rijden. Op basis van deze indicatie is besloten om al het verkeer dat minder dan 4:00 minuten nodig 

heeft om het traject af te leggen, te benoemen als doorgaand verkeer.  

 

Het aandeel doorgaand verkeer kan worden bepaald door op één meetpunt op de weg te bekijken 

welk aandeel van de passerende voertuigen een doorgaand karakter heeft. Dit leidt op beide 

meetpunten tot een hoog aandeel doorgaand verkeer. 

 

 

afbeelding 4.2 Doorgaand verkeer hele dag (06:30 – 19:00 uur) 

 

 

afbeelding 4.3 Doorgaand verkeer ochtendspits (06:30 – 09:00 uur) 

 



 

Verkeerssituatie Rijndijk 15 

   

 

afbeelding 4.4 Doorgaand verkeer avondspits (16:30 – 19:00 uur) 

 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de totale hoeveelheid doorgaand verkeer in twee richtingen samen.  

tabel 4.2 Percentages doorgaand verkeer 

 Aantal voertuigen % 

Doorgaand verkeer punt A helde dag (twee richtingen samen) 2915 73% 

Doorgaand verkeer punt A ochtendspits (twee richtingen samen) 948 76% 

Doorgaand verkeer punt A avondspits (twee richtingen samen) 516 66% 

Doorgaand verkeer punt B helde dag (twee richtingen samen) 2915 71% 

Doorgaand verkeer punt B ochtendspits (twee richtingen samen) 948 79% 

Doorgaand verkeer punt B avondspits (twee richtingen samen) 516 64% 

 

De hoeveelheid doorgaand verkeer is enorm groot. In de ochtendspits is zelfs meer dan driekwart van 

alle voertuigen op de Rijndijk doorgaand verkeer. De functie van de weg en het gebruik van de weg zijn 

dus niet in overeenstemming met elkaar, hetgeen kan leiden tot verschillende problemen. 

 

Op erftoegangswegen is de belangrijkste functie “uitwisselen”. Hieronder wordt verstaan het zich (als 

voetganger) doelgericht verplaatsen of (als bestuurder) voertuigen doen voortbewegen, met 

wisselende snelheid en/of richting. Hier valt ook onder: het verzamelen, verdelen en kruisen van 

verkeer, en het vertrekken, keren, draaien, stoppen en stallen van voertuigen. De hoeveelheid 

doorgaand verkeer (zonder herkomst of bestemming in het gebied) is klein.  

 

Doorgaand verkeer (“stromen”) vertoont over het algemeen een ander gedrag dan 

bestemmingsverkeer (“uitwisselen”). Doorgaand verkeer is meestal meer gehaast, heeft een grotere 

behoefte om hard te rijden en houdt minder rekening met ander verkeer dat bezig is met 

“uitwisselen”. Doorgaand verkeer op erftoegangswegen kan daarom de volgende 

verkeersveiligheidsknelpunten veroorzaken: 

• door menging van doorgaand en bestemmingsverkeer bestaat het risico op kop-staartongevallen 

(waarbij doorgaand verkeer botst op een remmend voertuig dat op een wegvak af wil slaan naar 

een erf). Ook kan dit leiden tot verlies van de macht over het stuur, wanneer (doorgaand) verkeer 

plotseling uit moet wijken voor “uitwisselend” verkeer; 

• verkeer dat af wil slaan naar een erf kan zich “opgejaagd” voelen door (hard rijdend) 

achteropkomend verkeer, waardoor minder aandacht uitgaat naar mogelijke tweewielers op het 

te kruisen vrijliggend fietspad; 

• verkeer dat een erf verlaat kan moeite hebben om in te voegen op de rijbaan door de 

aanwezigheid van veel en hardrijdend verkeer. De focus van de automobilist gaat daarom mogelijk 

vooral uit naar de hoofdrijbaan, waardoor het risico bestaat dat minder aandacht uitgaat naar 

tweewielers op het te kruisen fietspad.  
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5 Effecten toekomstige ontwikkelingen 

Met behulp van het verkeersmodel Hollands Midden, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn 

inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van toekomstige ontwikkelingen op de hoeveelheid verkeer 

op de Rijndijk. Uit het verkeersmodel blijkt dat de hoeveelheid verkeer op de Rijndijk tussen 2014 (het 

basisjaar van het verkeersmodel) en 2025 met circa 12% groeit. Deze groei wordt veroorzaakt door de 

autonome groei van het verkeer en een nieuwe woonwijk. De verkeersintensiteit op de Rijndijk 

bedraagt hierdoor in 2025 naar verwachting 5.500 – 6.000 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Naast het verrijzen van een nieuwe woonwijk, is een belangrijke ontwikkeling de aanleg in 2018 van 

treinstation Hazerswoude – Koudekerk. Voor de realisatie van het stationsplein moet de Gemeneweg 

worden verlegd, waardoor de route naar de N11 iets langer wordt. Daarnaast zullen de spoorbomen 

per uur langer dicht gaan. In de spitsuren (waarin de spoorbomen nu al 8 keer per uur gesloten zijn) 

gaat het om één minuut extra dichtligtijd per uur. 

Uit de modelstudie blijkt, ten aanzien van realisatie van het treinstation, het volgende: 

• De effecten van het verleggen van de Gemeneweg op de hoeveelheid verkeer op de Rijndijk zijn 

marginaal. De hoeveelheid extra verkeer bedraagt naar verwachting 2%. 

• De route via de N11 naar Zoeterwoude is, ervan uitgaande dat de maximumsnelheid wordt 

gerespecteerd, altijd sneller dan of minimaal gelijk aan de route via Groenendijk, zowel nu als in de 

toekomst. Voor vrachtverkeer is dit verschil nog groter. 

• Het aantal extra voertuigen dat in het slechtste geval via de Rijndijk zal rijden vanwege de gesloten 

spoorbomen is in het drukste uur circa 13 voertuigen, oftewel gemiddeld één voertuig per 5 

minuten.  

 

In bijlage 2 is de memo opgenomen die de gemeente Alphen aan den Rijn heeft opgesteld naar 

aanleiding van de uitgevoerde modelstudie.  
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6 Conflictobservatie met camera’s 

Op twee locaties op de Rijndijk (ter hoogte van het kruispunt met de Groenestein en ter hoogte van 

huisnummer 79) is het gedrag van verkeersdeelnemers met behulp van camera’s in beeld gebracht. 

Van maandag 9 mei tot en met zondag 15 mei 2016 zijn op deze locaties, 24 uur per dag opnames 

gemaakt. De camerastandpunten zijn hieronder weergegeven. 

 

 

 

 

afbeelding 6.1 Camerastandpunt bij Groenestein 
 

afbeelding 6.2 Camerabeeld bij Groenestein 

 

 

 

 

afbeelding 6.3 Camerastandpunt bij huisnr. 79 
 

afbeelding 6.4 Camerabeeld bij huisnr. 79 

Bij dit rapport is een USB-stick met een selectie van filmbeelden opgeleverd. Hieronder worden de 

belangrijkste bevindingen beschreven. In bijlage 3 worden de belangrijkste opvallendheden ten 

aanzien van het gedrag van verkeersdeelnemers aan de hand van enkele screenshots uitgebreid 

beschreven.  

 

Kruispunt Rijndijk – Groenestein 

De cameraobservaties laten de volgende opvallende zaken zien: 

• Keren op de weg en de grote uitrit 

• Uitwijken over de andere weghelft 

• Geen voorrang verlenen aan voertuigen uit Groenestein 

• Bromfietsers op het fietspad. 

Het keren op de weg en het uitwijken over de andere weghelft zijn bijzondere verrichtingen die over 

het algemeen met veel zorg worden uitgevoerd. Hoewel het in principe onwenselijk is, leveren ze geen 

veiligheidsrisico op. Het niet naleven van de voorrangssituatie levert echter wel een potentieel risico 

op. Ook de bromfietsers die gebruik maken van het fietspad vormen een potentieel gevaar omdat ze 

vaak niet of te laat worden gezien en bovendien niet op die plaats worden verwacht.  
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Wegvak ter hoogte van nummer 79 

De cameraobservaties laten de volgende opvallende zaken zien: 

• Keren op de weg 

• Uitwijken over andere weghelft 

• Afsnijden bij asverspringing 

• Bromfietsers op fietspad 

• Inhalen 

Van deze waarnemingen worden met name de bromfietser op het fietspad en het inhalen als onveilig 

bestempeld. Geconcludeerd wordt dat het afsnijden van de asverspringing weliswaar veelvuldig 

voorkomt maar dat dit niet direct leidt tot onveilige situaties. Indirect zorgt dit echter wel voor hogere 

snelheden en daarmee voor een minder veilige situatie. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 

De voorgaande hoofdstukken hebben de verkeerssituatie op de Rijndijk op meerdere manieren in 

beeld gebracht. In dit hoofdstuk worden deze resultaten samengebracht en worden aanbevelingen 

gedaan voor maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Intensiteit 

De gemiddelde etmaalintensiteit op de Rijndijk bedraagt op werkdagen circa 5.100 motorvoertuigen. 

Dit loopt verder op tot naar verwachting 5.500 – 6.000 motorvoertuigen per etmaal in 2025. Voor een 

erftoegangsweg is dit erg hoog. Als vuistregel wordt voor erftoegangswegen vaak een bovengrens van 

5.000 motorvoertuigen per etmaal als maximaal wenselijk aangehouden. De Rijndijk zit daar in de 

huidige situatie iets, en in de toekomst ver boven. Daarnaast is het aandeel vrachtverkeer hoog; 13% 

van de voertuigen is vrachtverkeer. Op erftoegangswegen is een aandeel vrachtverkeer van enkele 

procenten gebruikelijk. Geconcludeerd kan daarom worden dat de weg niet wordt gebruikt zoals 

beoogd; de functionaliteit van de weg staat onder druk.  

7.1.2 Snelheid 

Meer dan 95% van de voertuigen rijdt te hard op de twee meetlocaties. Hoewel de meetpunten 

gesitueerd waren aan de grenzen van de 30km-zone, liggen de gemeten snelheden veel te hoog. Ook 

hieruit blijkt dat de weg niet functioneert als een erftoegangsweg. 

7.1.3 Ongevallen 

De ongevallen die zijn gebeurd op de Rijndijk hebben in veel gevallen te maken met het over het hoofd 

zien van fietsers en brom- en snorfietsers op het vrijliggende tweerichtingenfietspad. Deels heeft dit 

mogelijk te maken met slecht zicht bij het verlaten van een uitrit door de aanwezige obstakels naast de 

uitritten. Deze belemmeren soms het zicht op het fietspad en in sommige gevallen ook het zicht op de 

hoofdrijbaan. Daarnaast speelt een rol dat bestuurders hun blik vooral richten op de hoofdrijbaan 

(waar hard wordt gereden) en daarbij (brom- en snor)fietsers op het fietspad, zeker als zij uit 

onverwachte richting komen, over het hoofd zien. Het tweerichtingenfietspad vormt daarom een 

verkeersveiligheidsrisico. 

 

Naast de ongevallen op de Rijndijk zelf, zijn ook incidenten bekend op de rotonde met de Gemeneweg. 

Hier is geconstateerd dat de fietsoversteek in twee richtingen onoverzichtelijke en daarmee onveilige 

situaties creëert. 

7.1.4 Doorgaand verkeer 

Het aandeel doorgaand verkeer op de Rijndijk is erg hoog. Afhankelijk van het meetpunt en het 

moment, is 64% tot 79% van de voertuigen op de Rijndijk doorgaand verkeer. Hierbij kent de 

ochtendspits het hoogste aandeel doorgaand verkeer. Voor erftoegangswegen geldt dat hun primaire 

functie “verblijven” is; ze zorgen ervoor dat de erven toegankelijk zijn en vormen de schakel naar de 
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gebiedsontsluitingswegen. Doorgaand verkeer hoort hier in principe niet op thuis. De grote 

hoeveelheid doorgaand verkeer bevestigt dat de weg in de praktijk anders wordt gebruikt dan hoe het 

gebruik is beoogd. 

7.1.5 Toekomstige ontwikkelingen 

De belangrijkste ontwikkeling is de aanleg in 2018 van treinstation Hazerswoude – Koudekerk. Uit de 

modelstudie van de gemeente Alphen aan den Rijn blijkt dat de effecten op de hoeveelheid verkeer op 

de Rijndijk die het verleggen van de Gemeneweg in verband met de realisatie van het station met zich 

meebrengen, marginaal zijn. Ook het aantal extra voertuigen dat in het slechtste geval via de Rijndijk 

zal rijden vanwege de langer gesloten spoorbomen is klein; in het drukste uur gaat het om maximaal 

circa 13 voertuigen, oftewel gemiddeld één voertuig per 5 minuten.  

7.1.6 Cameraobservaties 

Kruispunt Rijndijk – Groenestein 

De cameraobservaties laten de volgende opvallende zaken zien: 

• Keren op de weg en de grote uitrit 

• Uitwijken over de andere weghelft 

• Geen voorrang verlenen aan voertuigen uit Groenestein 

• Bromfietsers op het fietspad. 

Het is aannemelijk dat dit ook bij andere zijwegen speelt. 

Het keren op de weg en het uitwijken over de andere weghelft zijn bijzondere verrichtingen die over 

het algemeen met veel zorg worden uitgevoerd. Hoewel het in principe onwenselijk is, leveren ze geen 

veiligheidsrisico op. Het niet naleven van de voorrangssituatie levert echter wel een potentieel risico 

op. Ook de bromfietsers die gebruik maken van het fietspad vormen een potentieel gevaar omdat ze 

vaak niet of te laat worden gezien en bovendien niet op die plaats worden verwacht.  

 

Wegvak ter hoogte van nummer 79 

De cameraobservaties laten de volgende opvallende zaken zien: 

• Keren op de weg 

• Uitwijken over andere weghelft 

• Afsnijden bij asverspringing 

• Bromfietsers op fietspad 

• Inhalen 

Van deze waarnemingen worden met name de bromfietser op het fietspad en het inhalen als onveilig 

bestempeld. Geconcludeerd wordt dat het afsnijden van de asverspringing weliswaar veelvuldig 

voorkomt maar dat dit niet direct leidt tot onveilige situaties. Indirect zorgt dit echter wel voor hogere 

snelheden en daarmee voor een minder veilige situatie. 

7.1.7 Overall 

Het belangrijkste knelpunt op de Rijndijk bestaat uit het feit dat functie, vormgeving en gebruik van de 

weg niet met elkaar in overeenstemming zijn. De erftoegangsfunctie die de weg wel degelijk heeft, 

staat ernstig onder druk door de grote hoeveelheid doorgaand verkeer. De inrichting van de weg, en 

dan met name de wegbreedte, het gestrekte profiel en de asfaltverharding, geeft weggebruikers het 

idee dat er harder mag worden gereden dan 30 km/h. Vrijwel alle voertuigen rijden dan ook te hard. Er 

is sprake van een groot verschil in snelheid tussen verschillende verkeersdeelnemers en verschillende 

rijrichtingen (bijvoorbeeld bij het in- en uitrijden van uitritten). De essentie van een duurzaam veilig 



 

Verkeerssituatie Rijndijk 21 

   

30km-gebied is juist dat de snelheidsverschillen zo klein mogelijk zijn. Alle weggebruikers zouden 

zoveel mogelijk op een veilige manier gebruik moeten kunnen maken van dezelfde verkeersruimte. 

Mogelijk weerhoudt de hoeveelheid en de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de 

rijbaan van de Rijndijk bromfietsers ervan om ook (zoals zou moeten) gebruik te maken van de rijbaan. 

Een aanzienlijk deel van de bromfietsers maakt althans gebruik van het vrijliggende 

tweerichtingenfietspad. Ter hoogte van uitritten en zijwegen leidt dit tot onveilige situaties omdat 

automobilisten geen rekening houden met snelle voertuigen op het fietspad, die bovendien (vanwege 

het tweerichtingsverkeer op het fietspad) vaak ook nog eens uit onverwachte hoek komen.  

7.2 Aanbevelingen 

Het is wenselijk dat functie, vormgeving en gebruik van de Rijndijk met elkaar in overeenstemming 

worden gebracht. Daarvoor is het van belang dat de inrichting van de weg wordt aangepast en dat de 

hoeveelheid doorgaand verkeer drastisch wordt teruggebracht. Richtlijnen die aangeven hoeveel 

doorgaand verkeer op een erftoegangsweg maximaal acceptabel is, zijn er niet. Dat het 

bestemmingsverkeer het doorgaand verkeer ruimschoots moet overtreffen, staat echter wel vast. 

Daarvoor zal de huidige hoeveelheid doorgaand verkeer met zo’n 75% moeten worden teruggebracht. 

Het is niet aannemelijk dat dat haalbaar is zonder dat het (met een knip) fysiek onmogelijk wordt 

gemaakt om van de ene kant van de weg naar de andere kant te rijden.  

 

7.2.1 Inrichting in overeenstemming met functie Rijndijk 

De inrichting van de Rijndijk zou moeten uitstralen welk gedrag van de weggebruikers wordt verwacht. 

Om de erftoegangsfunctie te benadrukken, de snelheid te drukken en (daarmee mogelijk ook) de 

hoeveelheid doorgaand verkeer te beperken, moet de Rijndijk worden heringericht. Uiteraard biedt 

een volledige reconstructie de beste mogelijkheden voor het creëren van een volledig Duurzaam 

Veilige inrichting. In dat geval kan ook worden gekozen voor (veel veiligere) eenrichtingsfietspaden aan 

beide zijden van de weg, in plaats van een tweerichtingenfietspad aan één zijde van de weg. Wanneer 

een volledige reconstructie niet haalbaar is, kan worden gedacht aan het treffen van in ieder geval de 

volgende maatregelen: 

• het (lokaal) versmallen van het rijprofiel tot bijvoorbeeld 4,50 meter in combinatie met passeer-/ 

rammelstroken; 

• het aanbrengen van verticale snelheidsremmers op punten waar geen woningen direct aan de weg 

staan (bijvoorbeeld ter hoogte van de komgrenzen); 

• het aanbrengen van stroken klinkerverharding of het toepassen van streetprint; 

• het verwijderen van bebording en markering die de suggestie wekken van een ontsluitingsweg 

(zoals het bord inhaalverbod en de op sommige plekken aanwezige asmarkering); 

• de kruispunten middels afwijkende verhardingskleuren accentueren. 

7.2.2 Verminderen doorgaand (vracht)verkeer 

Het is zeer wenselijk om de hoeveelheid doorgaand verkeer terug te dringen. De mogelijkheden om dit 

zonder rigoureuze maatregelen (zoals bijvoorbeeld een knip) te doen, zijn echter beperkt. Het 

afdwingen van een lagere snelheid door aanpassing van de inrichting (zie ook 7.2.1) kan hieraan echter 

wel een bijdrage leveren. Daarnaast kan het logischer maken van de alternatieve route (of het 

onlogischer maken van de route door Groenendijk) bijdragen aan het beperken van het doorgaand 

verkeer. 



 

22 Verkeerssituatie Rijndijk 

 
  

  

Een mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn om de aansluiting van de Rijndijk op de rotonde met de 

N209 anders vorm te geven; bijvoorbeeld door hier een uitritconstructie toe te passen. Een andere 

mogelijkheid is om de rotonde te verwijderen en de Rijndijk als zijweg aan te sluiten. Deze maatregel 

wordt echter afgeraden, omdat de huidige kruispuntvormgeving in de vorm van een rotonde veiliger is 

dan een voorrangskruispunt. Tot slot zou ervoor kunnen worden gekozen om de Rijndijk voor 

gemotoriseerd verkeer te knippen vlak na de rotonde en de Rijndijk bereikbaar te maken via een 

omweg. Wellicht is het mogelijk om, in combinatie met de woningbouwplannen ten westen van de 

Gemeneweg, een verbinding mogelijk te maken via de nieuw te realiseren aansluiting op de 

Gemeneweg (zie onderstaande afbeelding). Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is het onlogisch 

om, als ze eenmaal in zuidelijke richting rijden (richting N11), weer terug te rijden in noordelijke 

richting naar de Rijndijk. Onderzocht zou moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor een 

dergelijke verbinding. 

 

 

afbeelding 7.1 Mogelijke knip in Rijndijk ten westen van rotonde 

Het verbieden van doorgaand verkeer (of eventueel alleen doorgaand vrachtverkeer) is weliswaar “op 

papier” een uitstekende maatregel, maar in de praktijk niet houdbaar. Nog los van het feit dat de 

politie waarschijnlijk andere prioriteiten heeft dan het handhaven van het verbod op doorgaand 

verkeer, is het ook juridisch lastig om aan te tonen dat een bepaalde bestuurder als doorgaand verkeer 

kan worden aangemerkt.  

7.2.3 Aanpakken tweerichtingen fietsoversteek rotonde Gemeneweg 

Aanbevolen wordt de tweerichtingen oversteek voor fietsers bij de rotonde Gemeneweg te 

verbeteren. De huidige situatie maakt dat fietsers buiten het blikveld van de automobilist blijven en 

ineens, in de voorrang, tevoorschijn komen. Het verhoogd aanleggen van deze oversteek in combinatie 

met het creëren van meer afstand tussen de rotonde en de fietsoversteek, kan hierbij een oplossing 

vormen. Hierdoor wordt het zicht op aankomende fietsers verbeterd en worden de snelheden bij het 

passeren van de fietsoversteek laag gehouden. 

7.2.4 Bromfietsers dwingen naar de rijbaan 

Bromfietsers op het fietspad zijn tijdens het onderzoek veelvuldig waargenomen. Aanbevolen wordt de 

gewenste plaats van de bromfietser (op de rijbaan), duidelijker te maken voor de bromfietsers. Dit kan 

door het inzetten van een bewustwordingscampagne. Daarnaast (of daarna) kan sterker ingezet 

worden op handhaving om zo de bromfiets op de rijbaan te houden. Uit de analyse van de ongevallen 

komt naar voren dat de bromfiets op het fietspad relatief vaak betrokken was bij een ongeval. Deze 

ongevallen hadden voorkomen kunnen worden wanneer de bromfiets op de hoofdrijbaan had 

gereden. 
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7.2.5 Zichtverbetering en attentieverhoging bij uitritten 

Veel ongevallen vinden plaats bij uitritten. Aan (brom- en snor)fietsers wordt door gemotoriseerd 

verkeer geen voorrang verleend. In veel gevallen sluit de uitrit vrijwel direct aan op het fietspad. In 

sommige gevallen ontnemen obstakels als erfafscheidingen en reclameborden het zicht op het 

fietspad. Automobilisten worden gedwongen de neus van de auto “blind” het fietspad op te rijden. 

Aanbevolen wordt, de uitritten langs het traject stuk voor stuk te beoordelen op zicht op het fietspad. 

In gevallen waar dit zicht onvoldoende is, wordt aanbevolen de situatie aan te passen zodat voldoende 

zicht op het fietspad ontstaat. Daarnaast wordt geadviseerd om het fietspad ter plaatse van uitritten 

en zijwegen uit te voeren in rood asfalt en het fietspad te voorzien van pijlmarkering. De 

attentiewaarde van het fietspad gaat daarmee omhoog en benadrukt wordt dat fietsers in twee 

richtingen van het pad gebruik maken. Mogelijk letten automobilisten hierdoor beter op fietsers uit 

beide richtingen.  

 

 

 

 

 





 

 

Bijlagen 
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Bijlage 1 Schouw ongevallenlocaties 

 

Rotonde Rijndijk – Gemeneweg 

Op deze rotonde vonden ongevallen plaats waarbij geen voorrang werd gegeven aan de overstekende 

(brom)fietsers. De inrichting van de oversteek in twee richtingen is hier mogelijk debet aan. De fietser 

komt voor de (niet lokaal bekende) automobilist uit een richting waar deze hem niet verwacht. Een 

andere mogelijke oorzaak is de fietser die vanuit de richting van de spoorwegovergang komt. Deze kan 

met een scherpe bocht naar rechts ineens de rotonde opschieten. Automobilisten zullen deze beweging 

niet verwachten. Een derde mogelijke oorzaak is dat het verkeer op de rotonde dat de Rijndijk vervolgt 

langs de Oude Rijn in oostelijke richting, het zicht op fietsers vanuit die richting ontneemt. 

 

 

afbeelding 1 Fietsoversteek in twee richtingen komt niet overeen met verwachtingspatroon automobilist 
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afbeelding 2 Scherpe bocht komend vanuit de richting van de spoorwegovergang. Fietsers komen plotseling voor 

de auto die de rotonde wil verlaten. Fietsers hebben echter voorrang. 

 

 

afbeelding 3 Verkeer op de rotonde blokkeert zicht op fietser van links (fictief beeld) 
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Macht over het stuur verloren 
Ter hoogte van huisnummer 198, 91 en 192 zijn ongevallen gebeurd doordat de automobilist hier de 
macht over het stuur is verloren. De inrichting van de weg geeft geen directe aanknopingspunten voor 
dergelijke ongevallen. Een mogelijke oorzaak als gevolg van de weginrichting zou kunnen zijn dat met 
(te) hoge snelheid is uitgeweken voor voertuigen die de inrit of langsparkeerplaatsen uitrijden. 
 

 

afbeelding 4 Een voertuig kan verdekt opgesteld staan achter de aanwezige begroeiing langs de rijbaan.  

Het ongeval ter hoogte van 192 is mogelijk veroorzaakt door de twee uitbuigingen kort achter elkaar. In 

de praktijk blijken veel voertuigen de bocht dusdanig ruim te nemen dat ze hier op de andere weghelft 

terecht komen (zie ook de conflictobservatie in hoofdstuk 6). De middeneilanden zijn voorzien van 

markeringen en afwijkende verharding die de plaats op de weg aangeven. In de praktijk worden deze 

gemarkeerde delen veelvuldig overreden door voertuigen die de zogenaamde ideale lijn volgen. Dit is de 

lijn die met de minste stuurinspanning en de hoogste snelheid gereden kan worden. 
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afbeelding 5 De uitbuigingen worden door het merendeel van de automobilisten in de “ideale lijn” gereden 

Uitritongeval thv nr 75 

Ter hoogte van huisnummer 75 vond een ongeval plaats tussen een fietser die over het hoofd werd 

gezien door een automobilist. De begroeiing naast de uitrit heeft hier mogelijk het uitzicht belemmerd.  

 

 

afbeelding 6 Zicht vanuit uitrit nr 75 
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Uitritongeval thv nr 63 
Ter hoogte van huisnummer 63 vond eveneens een ongeval plaats bij het verlaten van een uitrit. Hier 
werd door het uitrijdende voertuig geen voorrang verleend aan een scooter. Het is niet bekend of deze 
scooter op de weg of het fietspad reed. De situatie ter plaatse laat zien dat het zicht vanuit de uitrit 
bemoeilijkt wordt door de gemetselde erfafscheiding. 
 

 

afbeelding 7 Gemetselde erfafscheiding belemmert zicht bij uitrijden. 

Uitritongeval thv nr 53a 
Ook bij nummer 53 a vond een ongeval plaats met een scooter die over het hoofd werd gezien. Ook op 

deze locatie zijn zicht belemmerende attributen naast de uitrit geplaatst die mogelijk een rol hebben 

gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. 

 

 

 

 

afbeelding 8 Zicht vanaf het fietspad 
 

afbeelding 9 Zicht vanuit de uitrit 

Uitritongeval thv nr 29 

Bij nummer 29 is wederom een scooter betrokken die geen voorrang kreeg van een auto bij het verlaten 

van de uitrit. Deze situatie is opmerkelijk omdat hier vrijwel geen zichtbelemmerende elementen 
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aanwezig zijn. Een mogelijke oorzaak kan een groot voertuig zijn geweest, dat op de laatste 

parkeerplaats direct naast de uitrit of op het trottoir, het zicht heeft ontnomen. 

 

 

afbeelding 10  Mogelijk heeft een foutief geparkeerd voertuig het zicht ontnomen 

Het kan ook zijn dat de scooter uit de voor de automobilist onverwachte richting kwam en dat de 

automobilist niet die kant op heeft gekeken. 

 

Uitritongevallen thv nr 7 

Ter hoogte van nummer 7 zijn drie ongevallen gebeurd. Hierbij is tweemaal een vrachtwagen betrokken 

geweest. Eenmaal met een auto en eenmaal met een fietser. Verdere details zijn niet bekend. Het derde 

ongeval op deze locatie heeft te maken met een uitwijkende fietser die ten val komt nadat hij uitweek 

voor een auto die geen voorrang heeft verleend. De huidige situatie ter plaatse geeft weinig aanleiding 

om slecht zicht als oorzaak aan te wijzen. Het kan zijn dat bestuurders bij het verlaten van het erf te veel 

gefocust zijn op het verkeer op de hoofdrijbaan, dat verkeer op het tweerichtingenfietspad (zeker als dit 

uit onverwachte richting komt) over het hoofd wordt gezien. 
 



 

Verkeerssituatie Rijndijk 33 

   

Bijlage 2 Memo modelstudie 
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Notitie 

Aan :  

Van : Ricardo Heijne, afd. REO 

Datum : 6 augustus 2016 

Onderwerp : Analyse verkeersintensiteiten omleiding versus bestaande ligging 

Gemeneweg 2014 -2025 

 

Deze notitie geeft weer met welke verkeerseffecten rondom de omgeving bij de aanleg van 

het treinstation Hazerswoude Rijndijk rekening gehouden moet worden. De effecten komen 

voort uit het statische verkeersmodel Midden Holland versie 2.4,  6.1.16. 

 

Gebruikte data: 1. Huidige situatie (peiljaar 2014) mvt/etm 

2. Autonome situatie 2025 mvt/etm 

3. Autonome situatie 2025 mvt/etm met omleidingsweg bij 

Gemeneweg 

4. Selected link van Rijndijk thv L&L wal in de bovenstaande varianten 

1 t/m 3 

  

Autonome situatie:  Dit is de situatie in 2025 na aanleg Westvaartpark, Maximabrug en 

andere (vaststaande) RO ontwikkelingen, maar zonder omlegging 

Gemeneweg. Ook de ongelijkvloerse kruising bgm Smeetsweg is hierin 

opgenomen. 

 

In het statische model is geen rekening gehouden met verliestijden door het spoor. Wel is 

rekening gehouden met de aanleg van de woningbouwlocatie Westvaartpark waarbij deze 

aantakt op zowel de Gemeneweg als de Rijndijk. Over het effect van de spoorbomen wordt in 

hoofdstuk 4 ingegaan. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt gekeken naar het effect van de aanleg van de omleidingsweg om het 

station. 

In hoofdstuk 2 wordt gekeken naar het effect op de routekeuze van motorvoertuigen. 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar het tijdsverschil van de routekeuze van motorvoertuigen. 

In hoofdstuk 4 wordt de invloed van de spoorbomen nader geanalyseerd. 

 

Bijlagen: 

 3x plots intensiteiten 2014, 2025 met omlegging, 2025 zonder omlegging 

 3x plots selected link Rijndijk, 2014, 2025 met omlegging, 2025 zonder omlegging 

 



Conclusies 

 De effecten van een omleidingsweg op het verkeer op de Rijndijk zijn marginaal: 2 %. 

 Bij een omleidingsweg wordt de Rijndijk-west en Hondsdijk drukker, de Potgieterlaan 

en Dorpsstraat Koudekerk rustiger. 

 Uit de selected link blijkt dat er zowel in de huidige als de toekomstige situatie 

nagenoeg geen verkeer vanuit Hazerwoude-Rijndijk via Groenendijk naar de N11 

rijdt. 

 De meeste bestuurders (69%) die nu vanuit Hazerswoude-Rijndijk via Groenendijk 

rijden hebben een bestemming in Zoeterwoude-Rijndijk en Leiden. 

 De route via de N11 naar Zoeterwoude is altijd sneller of minimaal gelijk dan via 

Groenendijk. Nu en in de toekomst. Voor vrachtverkeer is dit verschil nog groter. 

 Het aantal extra voertuigen dat in het slechtste geval via de Rijndijk zal rijden 

vanwege de gesloten spoorbomen is ca. 13 voertuigen per uur. Nu zijn dat er ca. 10. 

 

Aanbevelingen 

De effecten van een omleidingsweg op de intensiteiten ten opzichte van de autonome 

situatie zijn zodanig klein dat deze beheersbaar zijn. Eventueel kunnen mitigerende 

maatregelen worden genomen. Dit kan gevonden worden in kleinschaligere oplossingen, 

zoals kruispunt- en wegvakmaatregelen en door in te zetten op communicatie: 

 

 De maatregelen meenemen in het een plan van aanpak ter verbetering van de 

verkeersveiligheid op dit traject. 

 De route via Groenendijk ‘onaantrekkelijk’ maken door wegvak en 

kruispuntmaatregelen. Daarbij wel rekening houden met de toegankelijkheid voor de 

bus. 

 Uitdragen en communiceren dat de bestemming Leiden en Zoeterwoude ook via de 

N11 of met de fiets gereden kan worden. Doelgroep: forenzen met bestemming 

Leiden en Zoeterwoude. 

  



Hoofdstuk 1 

Wat zijn de effecten van een omleidingsweg om het station op andere wegen ten opzichte 

van de autonome situatie. 

Toenames: 

Rijndijk west: Er is bij de aanleg van een omleidingsweg een toename te zien 

van motorvoertuigen op de Rijndijk west ten opzichte van de 

autonome situatie in 2025 (dus zonder omleidingsweg). Dit is 

circa 2% van het verkeer dat rijdt in 2025 (6740 mvt met 

omleidingsweg, versus 6580 zonder omleidingsweg op de 

Rijndijk, ten westen van Westvaartpark). 

 

Rijndijk oost:  Er is een toename van ca 880 motorvoertuigen op de Rijndijk 

tussen Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn ten 

opzichte van de autonome situatie 2025. 

 

Koudekerk Hondsdijk: Er is een toename van ca. 50 mvt op de Hondsdijk ten opzichte 

van de autonome situatie 2025. Dit is een toename van ca. 1%. 

 

Afnames 

Gemeneweg: De Gemeneweg krijgt ca. 15% minder verkeer te verwerken dan 

in de autonome situatie. 

 

Potgieterlaan:  Op de Potgieterlaan neemt het aantal motorvoertuigen af met 

circa 380 voertuigen t.o.v. de autonome situatie in 2025. Dit is 

een afname van circa 17% t.o.v. de autonome prognose. 

 

Koudekerk Dorpsstraat: Er is een afname van ca. 240 motorvoertuigen op de 

Dorpsstraat ten oosten van de Bruggestraat t.o.v de autonome 

stiuatie 2025. Dit is een afname van ca. 3%. De Maximabrug 

wordt beter benut. 

 

Uit de plots blijkt dat de omleidingsweg enerzijds meer verkeer genereert op de Rijndijk en 

Hondsdijk. Aan de andere kant vermindert deze maatregel het verkeer over de route 

Dorpsstraat Koudekerk – Gemeneweg en op de Potgieterlaan. 

 

Aandachtspunten: 

Het model laat zien dat de veranderingen op de Rijndijk-west marginaal zijn (ca. 2 %). 

Relatief kleinschalige maatregelen, zoals een andere kruispuntoplossing of 

wegvakmaatregelen, kunnen leiden tot andere waarden. 

 

 

 

  



Hoofdstuk 2 
 

Routekeuze 
Om erachter te komen wat de verschillen zijn in de routekeuze bij de aanleg van een omleidingsweg 

is een selected link gemaakt op een punt op de Rijndijk ter hoogte van de laad- en loswal. Daarmee 

kan inzicht worden verkregen in de herkomst en bestemming van het verkeer. Op dit punt van de 

Rijndijk wordt de keuze gemaakt om rechtdoor te gaan via Groenendijk of linksaf richting N11. Er is 

gekeken wat de bestemming is van het verkeer dat vanaf dit punt in westelijke richting rijdt. 

Hieruit is het volgende beeld ontstaan: 

A    B    C 

 

Figuur 1  routekeuzes 

Uit de bovenstaande figuren blijkt dat in de huidige situatie (A) ca. 47% van de bestuurders kiest voor 

de route via Groenendijk. In de autonome situatie 2025 (B), dus zonder omleidingsweg, rijdt er naar 

verhouding meer verkeer via de Gemeneweg (57%). 

Bij de aanleg van een omleidingsweg (C) geeft het model aan dat er meer verkeer vanuit Koudekerk 

en Hazerswoude-Rijndijk  een andere route gaat rijden: via de Rijndijk en Maximabrug. Daardoor 

komt er minder verkeer op de Gemeneweg. Hierdoor wordt de procentuele verdeling ook anders. 

Ondanks dat de groei op de Rijndijk 2% is, komt de verdeling van het verkeer uit op  50%-50%. Dit 

komt omdat het totaal van de verdeling 100% moet zijn. 

 Als dit wordt uitgesplitst in bestemmingen en absolute waarden (aantallen motorvoertuigen), 

komen we aan de volgende tabel: 

 

Tabel 1 bestemmingen 

Mvt/etmaal richting west

2014        2025 met lus                2025 zonder lus

Herkomst

Rijndijk ten oosten van Gemeneweg 4298 100% 4492 100% 4813 100%

Bestemming

Rijndijk tussen Zoeterwoude en Leiden 666 15% 580 13% 557 12%

Kern Zoeterwoude-Rijndijk 755 18% 996 22% 935 19%

N11  richting Alphen 694 16% 344 8% 702 15%

N11 richting Leiden 751 17% 803 18% 917 19%

N209 714 17% 821 18% 872 18%

Rijndijk, tussen Gemeneweg en Smeetsweg 640 15% 643 14% 608 13%

Overige bestemmingen (Potgieterlaan, station etc) 78 2% 305 7% 222 5%

4298 100,00% 4492 100,00% 4813 100,00%



In de huidige situatie heeft 15% van het verkeer dat ter hoogte van de laad- en loswal in westelijke 

richting op de Rijndijk rijdt een bestemming aan de Rijndijk tussen de Gemeneweg en de bgm 

Smeetsweg. Dit is ca. 20% van alle motorvoertuigen dat op het traject Gemeneweg-Groenendjk 

richting Zoeterwoude-Rijndijk rijdt. 

Terwijl deze keuze voor de bestemming Rijndijk in 2025 in beide gevallen (met en zonder 

omleidingsweg) afneemt, neemt de keuze om via Groenendijk naar de kern Zoeterwoude-Rijndijk te 

rijden juist toe. 

Kern Zoeterwoude via Groenendijk 

Uit de selected link is verder af te leiden dat de bestemmingen Zoeterwoude-Rijndijk en Leiden via 

Hoge Rijndijk in alle varianten door bijna alle bestuurders via de route Groenendijk worden afgelegd. 

Slechts 1 % (variant 2025 met lus) tot 5 % (2014) van alle bestuurders met deze bestemming kiest 

ervoor om Zoeterwoude-Rijndijk via de N11 te bereiken. 

N11 via bgm Smeetsweg nihil 

Het aantal bestuurders dat via Groenendijk naar de N11 rijdt via de bgm Smeetsweg is nihil. 0 - 0,1 % 

van het aantal voertuigen op de Rijndijk thv de laad- en loswal kiest voor deze route. Dit geldt voor 

zowel 2014 als in de twee varianten 2025. Dit houdt in dat het verkeer op de route Groenendijk 

vooral als bestemming heeft Leiden via Hoge Rijndijk en de kern Zoeterwoude-Rijndijk. 

 

  



Hoofdstuk 3 
 

Tijdsverschillen 
Er is met behulp van het verkeersmodel ook gekeken naar het tijdsverschil en de rijafstand tussen de 

Rijndijk thv de L&L wal en een punt op de N11 ten westen van de bgm Smeetsweg in de huidige en 

toekomstige situaties. Het blijkt dat dit punt op de N11 in de spitsen vanaf de Rijndijk, ondanks de 

grotere afstand, zowel in 2014 als in 2025 sneller te bereiken is via de N11. Het tijdsverschil varieert 

van ca. 1,5 tot respectievelijk 1 minuut in 2014 en 2025 met omleidingsweg. Voor vrachtverkeer is 

het verschil zelfs ruim 3 minuten.  

Als in de huidige situatie (20 juli, buiten de spits) via Google wordt gekeken naar de rijtijd naar de 

kern Zoeterwoude-Rijndijk, blijkt de N11 route sneller te zijn. Dit scheelt ca. 1 minuut. Vertragingen 

als gevolg van de spits kunnen hierop nog van invloed zijn. 

 

Figuur 2  rijtijd van Hazerswoude-Rijndijk naar Zoeterwoude-Rijndijk, buiten de spits 

  



Hoofdstuk 4  

Invloed sluiting spoorbomen 
In bovenstaande analyse is niet de rijtijdvertraging van de spoorbomen meegenomen. Vanwege de 

piekmomenten kan dit niet in een statisch verkeersmodel worden verwerkt. Op dit moment zijn de 

spoorbomen alleen tijdens de spitsuren 8x per uur gesloten, daarbuiten 4x per uur. Na aanleg van 

het station zullen ook buiten de spitstijden de spoorbomen 8x per uur gesloten zijn. Met onderzoek 

van ProRail1 is berekend dat in de toekomstige situatie de spoorbomen ca. 9 minuten per uur dicht 

zijn, afgerond ca. 1/6 van het uur. Nu is dat tijdens de spits ca. 8 minuten. 

Voor de invloed van de spoorbomen wordt alleen het verkeer dat vanaf de Rijndijk via de N11 

richting Leiden/A4 rijdt beschouwd. Alleen voor dit verkeer is de route Groenendijk immers een 

alternatief. Het gaat in het geval van de variant 2025 met omleidingsweg om circa 800 voertuigen per 

dag. Ervanuit gaande dat in het drukste spitsuur 10% van de etmaalintensiteit rijdt, komt dit neer op 

ca. 80 voertuigen per uur tijdens de spits. In het hypothetische geval dat al het verkeer richting A4 op 

de rotonde Rijndijk op het moment van het zien van een wachtrij bij de spoorbomen ervoor kiest om 

via Groenendijk te rijden, gaat het in dit geval om ca: 1/6 x 80 = ca. 13 voertuigen per uur extra 

richting Groenendijk in de spits. In de huidige (2014) situatie zou dit gaan om ca. 10 voertuigen per 

uur in de spits. 

Benadrukt wordt dat dit een hypothetische situatie is, omdat onzeker is of vanaf de rotonde (goed) 

te zien is of zich een wachtrij heeft gevormd voor de spoorbomen. Daarnaast zal niet iedereen ervoor 

kiezen om via Groenendijk te rijden, of juist wel. Het ‘omrijden’ via Groenendijk vanwege gesloten 

spoorbomen zal echter geen of nauwelijks tijdswinst opleveren.

                                                           
1 Verkeerseffecten ten gevolge van overwegen, Goudappel Coffeng 16 maart 2016 



Bijlage 1 intensiteiten 2014 

 

 

 

 



Bijlage 2 intensiteiten 2025 met omleiding 

 

  



Bijlage 3 intensiteiten 2025 zonder omleiding 

 

  



Bijlage 4 selected link 2014 

 

  



Bijlage 5 selected link 2025 met omlegging 

 

  



Bijlage 6 selected link 2025 zonder omlegging 
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Bijlage 3 Gedrag van verkeersdeelnemers 

 

Kruispunt Rijndijk – Groenestein 
 

Keren op de weg 

Ter hoogte van het kruispunt wordt regelmatig gekeerd door motorvoertuigen (zie afbeelding 11 en 

12). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ruimte die beschikbaar is voor het bedrijfsgebouw aan de 

noordoostkant van de weg. Verkeersveiligheidsproblemen bij het keren zijn niet vastgesteld. 

 

 

 

 

afbeelding 11 Auto keert 
 

afbeelding 12 Tractor keert 

Uitwijken over andere weghelft 

Grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens hebben moeite om, als zij van oost naar west rijden, 

ter hoogte van de asverspringing, op hun eigen weghelft te blijven. Bijna alle grote voertuigen maken 

op dit punt gebruik van de andere weghelft (afbeelding 13 en 14). 

 

 

 

 

afbeelding 13 Vrachtwagen over andere weghelft 
 

afbeelding 14 Bus over andere weghelft 

Voorrangsgedrag 

Niet alle weggebruikers lijken zich ervan bewust dat bestuurders van rechts op het kruispunt voorrang 

hebben. Het komt regelmatig voor dat bestuurders op de rijbaan van de Rijndijk voorrang nemen of 

krijgen (afbeelding 15). Ook fietsers op het tweerichtingenfietspad nemen of krijgen soms voorrang 

van een automobilist die van rechts komt (afbeelding 16).  
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afbeelding 15 Auto van links neemt voorrang 
 

afbeelding 16  Fietsers van links krijgen voorrang 

Het feit dat het asfaltfietspad is doorgetrokken over de rijbaan van de Groenestein wordt door 

sommige bestuurders mogelijk geïnterpreteerd als fietspad in de voorrang.  

 

Bromfietsers op het fietspad 

Bromfietsers moeten op de Rijndijk gebruikmaken van de rijbaan. Veel bromfietsers rijden echter op 

het vrijliggende tweerichtingenfietspad (zie bijvoorbeeld afbeelding 17). 

 

 

 

 

afbeelding 17  Bromfietser op fietspad haalt fietsers in 
 

afbeelding 18  Afslaande auto verleent geen 

doorgang aan rechtdoor gaande 

snorfiets 

Bromfietsers die op het fietspad rijden, kunnen aanleiding geven tot conflicten en ongevallen. Ten 

eerste kunnen (hardrijdende) bromfietsers in conflict komen met fietsers op het fietspad (bijvoorbeeld 

bij een inhaalmanoeuvre). Ten tweede vormen bromfietsers een verkeersveiligheidsrisico bij zijwegen 

en uitritten, omdat automobilisten (hardrijdende) bromfietsers (zeker wanneer ze komen uit de 

tegenrichting) over het hoofd kunnen zien (zie afbeelding 18; het betreft in dit geval een snorfiets die 

wel op het fietspad hoort te rijden). 

 

Overigens zijn gedurende de cameraobservatie geen ernstige conflicten of (bijna-)ongevallen 

waargenomen. 
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Wegvak ter hoogte van huisnummer 79 
 

Keren op de weg 

Af en toe wordt ter hoogte van de asverspringing 

gekeerd door motorvoertuigen (zie nevenstaande 

afbeelding). Onveilige situaties zijn hierbij niet 

geconstateerd. 

 

Uitwijken over andere weghelft 

Wanneer voertuigen de 30km-zone binnenrijden, 

doen ze dat vaak met (nog) relatief hoge 

snelheid. Dit leidt ertoe dat zij, als zij de eerste 

asverspringing uitrijden, veelal uitwijken over de andere weghelft. Dat geldt niet alleen voor grote 

voertuigen als vrachtauto’s en bussen, maar ook voor veel personenauto’s (zie onderstaande 

afbeeldingen). 

 

 

 

 

afbeelding 20  Bus wijkt uit over andere weghelft 
 

afbeelding 21  Auto wijkt uit over andere weghelft 

Omdat het meestal niet druk is, en er dus ook vaak geen tegenliggers zijn, zijn tijdens de 

observatieperiode geen gevaarlijke situaties waargenomen als gevolg van het uitwijken over de andere 

weghelft. Op de momenten dat er wel tegenliggers zijn, houden bestuurders in, waardoor zij wel op 

hun eigen weghelft blijven.  

 

Afsnijden bij asverspringing 

Bij de asverspringing volgen de meeste voertuigen de “ideale” rijlijn en wordt de bocht afgesneden. 

Ook dit afsnijden leidt niet tot gevaarlijke situaties. Wel is het zo dat, doordat het fysiek niet 

onmogelijk is om af te snijden, het snelheidsremmende effect van de asverspringing beperkt is. 

 

 

 

 

afbeelding 22  Auto snijdt af 
 

afbeelding 23  Auto snijdt af 

 

afbeelding 19  Auto keert bij asverspinging 
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Bromfietsers op fietspad 

Bromfietsers horen gebruik te maken van de rijbaan van de Rijndijk. Toch rijden veel bromfietsers op 

het fietspad. Sterker nog, bij het binnenrijden van de bebouwde kom, gaan sommige bromfietsers van 

de rijbaan af naar het vrijliggende fietspad (zie onderstaande afbeeldingen). 

 

 

 

 

afbeelding 24  Bromfietser gaat van rijbaan… 
 

afbeelding 25  …naar fietspad 

 

 

 

afbeelding 26  Bromfietser gaat van rijbaan… 
 

afbeelding 27  … naar fietspad 

Zoals eerder aangegeven, kunnen bromfietsers die op het fietspad rijden, aanleiding geven tot 

conflicten en ongevallen tussen fietser en bromfietsers en tussen bromfietsers en gemotoriseerd 

verkeer bij zijwegen en aansluitingen. 

 

Inhalen 

Een enkele keer vindt een inhaalmanoeuvre plaats op de Rijndijk, zoals is te zien in onderstaande 

afbeeldingen. Dit is zeer onwenselijk. Enerzijds omdat hierbij de gereden snelheden (verder) omhoog 

gaan, anderzijds omdat rechtsafslaand verkeer uit een uitrit of zijweg geen rekening houdt met verkeer 

op hun weghelft. 

 

 

 

 

afbeelding 28 Witte auto start inhaalmanoeuvre 
 

afbeelding 29  Bromfietser haalt auto in langs 

verkeerde kant middeneiland 
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Overig 

Vrachtverkeer dat vanuit een uitrit de Rijndijk oprijdt, heeft dusdanig veel manoeuvreerruimte nodig 

dat bijna de hele rijbaan wordt gebruikt (afbeelding 30). Doordat chauffeurs zich hiervan bewust zijn, 

maken zij een dergelijke manoeuvre alleen als het veilig kan.  

 

 

 

 

afbeelding 30  Bij uitrijden uitrit gaat vrachtauto over 

andere weghelft  
afbeelding 31  Bijna-conflict bij uitparkeren 

Bij het uitparkeren vanuit de haakse parkeervakken hebben bestuurders niet altijd goed zicht op het 

verkeer op de rijbaan. Soms leidt het uitparkeren (of het aanstalten maken tot uitparkeren) tot een 

remactie bij het verkeer op de Rijndijk. Tot gevaarlijke situaties heeft dit, gedurende de 

observatieperiode, niet geleid. 

 

Een andere opvallende gedraging is dat de op verschillende momenten is geconstateerd dat de auto’s 

vanaf perceel Rijndijk 77, verschillende malen gebruik maken van het fietspad om op de rijbaan terecht 

te komen. Ze voegen dan in ter hoogte van de brede uitrit nabij pand 83. Dit gebeurt overigens 

voorzichtig maar de auto zou eigenlijk gebruik moeten maken van de uitrit die schuin tegenover de 

huisaansluiting ligt. Deze schuine ligging is naar alle waarschijnlijkheid ook de oorzaak van het 

geconstateerde gedrag.  

 

 

afbeelding 32 Auto op fietspad 
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