
w w w . d 6 6 r i j s w i j k . n l

V e i l ig  o p  p a d
i n   R i j s w i j k

G r o e n b o e k



Veilig op pad in Rijswijk 
Dit groenboek is opgesteld om de knelpunten in het verkeer in Rijswijk onder de aandacht te
brengen. Naast de cijfers van de politie of het CBS staat hier de inbreng van Rijswijkers zelf op een
rij. Met de kruispunten en onveilige situaties die zij zelf in Rijswijk meemaken. Ook worden er
oplossingen voorgesteld, waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers voorop staan. 
Goed wonen en werken in Rijswijk, dat is belangrijk. Als je naar je werk, school, vrienden, familie,
sport onderweg bent wil je veilig zijn. Dat is logisch. Makkelijk naar buiten te voet of met de fiets:
dat zou in alle buurten van Rijswijk vanzelfsprekend moeten zijn. De wegen in Rijswijk zijn niet
allemaal ingericht op veel fietsers, scooters en voetgangers.Of op nieuwe ontwikkelingen zoals
bakfietsen, e-bikes, skates en steps. De wegen zijn met name druk met auto’s en vrachtwagens.
Niet iedereen kent de weg of houd rekening met elkaar. Welke route je neemt en hoe die is
ingericht is extra belangrijk met al het verschillende verkeer. De afgelopen jaren stijgt het aantal
aanrijdingen (met letsel). Met name tussen (bestel)auto’s en fietsers, (bezorg)scooters en ebikes, en
scootmobielen op kruispunten. Tijd voor actie!

De gemeente zorgt voor een heldere inrichting van de weg, de borden, verkeerslichten, het
fietspad, de stoep en de schoolzones. De afgelopen jaren heeft de gemeente Rijswijk een aantal
grote projecten uitgevoerd om de inrichting te verbeteren. Zoals investeringen in nieuwe
verkeersregelinstallaties (verkort: verkeersllichten) de herinrichting van de Generaal Spoorlaan en
Kennedylaan. De Lindelaan en de Steenlaan staan in de planning. Voor het aanleggen van
schoolzones is ook aandacht, inclusief voorlichting. Inmiddels ligt er ook een actieplan verkeer.

De vraag is of dit genoeg is en of de echte knelpunten worden aangepakt. Daarvoor heeft D66
Rijswijk met de input van inwoners van Rijswijk dit Groenboek opgesteld. Wij willen de gemeente
laten zien dat er écht meer actie nodig is! Rijswijk is aan het vernieuwen, de mobiliteit verandert en
er zijn meer inwoners. Pakketjes en boodschappen worden per e-bakfiets naar je huis gebracht.
Rijswijk staat in de top 3 van deelgebruik van auto’s. In Rijswijk kun je lopend en fietsend naar
school en de winkels. Dit Groenboek wil er aan bijdragen dat de wegen er zijn voor alle
verkeersdeelnemers: met de voetgangers, scootmobiel en fietsers voorop. Want juist in je eigen
wijk, buurt en stad moet je veilig op pad kunnen.
In het vervolg wordt allereerst ingegaan op specifieke kruispunten en locaties in heel Rijswijk. Van
instellingen van verkeersregelinstallaties (VRI's), het rijden door rood licht, te hard rijden,
inrichtingsvragen en een sluitproute. Vervolgens zijn de naar voren gekomen algemene situaties
benoemt zoals opstelplaatsen voor fietsers en scooters, veilig te voet en fietsend naar school
kunnen, lastige siutaties met nieuwe vervoermiddelen, het op pad gaan met een scootmobiel en de
omgang met werkzaamheden. Tot slot worden in de samenvatting verkort de situaties en
oplossingen aangegeven.

D66 Rijswijk hoort graag van de gemeente Rijswijk hoe de aangeven specifieke en algemene
situaties verder worden opgepakt. De betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd zijn via D66
Rijswijk ook benaderbaar voor verdere uitleg.



Vanaf het Ravensteijnplein mogen
fietsers en auto's gelijktijdig
oversteken en afslaan richting
de Generaal Spoorlaan en
de Burgemeester Elsenlaan. Hierdoor
zien de auto's de fiesers en scooters
niet aankomen en vice versa.

SituatieHendrik
Ravensteijnplein -
Burgemeester
Elsenlaan

Oplossing
Verkeerslicht voor overstekende
fietsers eerst op groen, een paar
seconden later dat van de (afslaande)
auto's. Zo zien de auto's de fieters en
scooters beter. en vice versa. 

Vanaf de Generaal Spoorlaan mogen
fietsers en auto's gelijktijdig
oversteken en afslaan richting de
Beatrixlaan. Hierdoor zien de auto's
de fietsers en scooters niet
aankomen en vice versa.

SituatiePrinses Beatrixlaan -
Generaal Spoorlaan

Verkeerslicht voor overstekende
fietsers eerst op groen, een paar
seconden later dat van de (afslaande)
auto's. Zo zien  auto's de fietsers en
scooters beter en vice versa. 

Oplossing



Vanaf de Generaal Spoorlaan mogen
fietsers en auto's gelijktijdig
oversteken en afslaan richting de
Huis te Landelaan. Hierdoor zien de
auto's de fiesters en scooters niet
aankomen en vice versa.

SituatieGeneraal Spoorlaan
- Huis te Landelaan

Verkeerslicht voor overstekende
fietsers eerst op groen, een paar
seconden later dat van de (ook
afslaande) auto's. Zo zien afslaande
auto's de fieters en scooters beter. en
vice versa. 

Oplossing

De fietsstraat op de Delftweg geeft
het idee dat er veiligheid is. Op de
weg rijden vaak meer auto's dan
fietsers. De weg is niet als 30km
ingericht. Fietsers komen in de knel
met hard rijdende auto's. 

SituatieFietsstaat Delftweg

Kiezen voor losse fietspaden en een
smalle strook voor auto's of de
inrichting aanpassen bv. met
drempels of weg wijzigen naar
bestemmingsverkeer met
kentekencamera's. 

Oplossing



Fietsers langs de Vrijenbanseweg
zien de route niet en gaan regelmatig
en komen tussen de auto's te zitten.
Op de Zwaluwsingel wordt te hard
gereden, onduidelijk is of het
om lokaal of sluipverkeer gaat. 

SituatieVrijenbanselaan -
Zwaluwsingel

Een 'lasergunactie' met kinderen in
de wijk op de Vrijenbanselaan,
Nachtegaallaan en Zwaluwsingel.
Plaatsen matrixborden,
(schijn)drempel, aangepaste 
bebording en belijning. Voor de
fietsers langs de bloemenkiosk
routemarkering op de weg, andere
kleur asfalt en belijning voor fietsers

Oplossing

De paaltjes op het eind van de
Nachtegaallaan zijn weggehaald.
Daardoor is het fietspad vrij
toegankelijk voor auto's en
vrachtverkeer. De auto's en
vrachtverkeer gaan nu over het
(kruisende en tweerichtings) fietspad
de Broekmolenweg op. 

SituatieNachtegaallaan

Veilig herafsluiten van het fietspad
voor gemotoriseerd keer. Eerder
versmallen of laten doodlopen van de
weg met zachte paaltjes of de
nieuwe (in Delft ontwikkelde)
'roadblocks' - bloembak / zitelement
voor afsluiten weg (en doorlaten
voetgangers / fietsers).

Oplossing



Geen groene golf voor voetgangers,
fieters, auto's en vrachtwagens. Auto's
staan voor elk stoplicht opnieuw stil
en rijden door bij oranje en rood, ivm
ontbreken overzicht en timing. 

SituatiePrinses Beatrixlaan -
langs de Bogaard  

Verlagen maximum snelheid en
gebruiken groene golf met
matrixborden. Bij te hard rijden
verkeerslichten op rood. Voorbeeld:
Kardinaal de Jongweg in Utrecht.
Reistijd op snelweg en vanuit Den
Haag aangeven met alternatieve
routes. App die groene lichten
en beste route aangeeft gebruiken.

Oplossing

Er wordt regelmatigtussen de 50 en
100 gereden, veel te hard dus. Dit
maakt de kruisingen gevaarlijk voor
ander (kwetsbaarder) verkeer en voor
ongelukken in het algemeen.
Daarnaast is er regelmatig
geluidsoverlast en overschrijding van
de normen voor  luchtkwaliteit.

SituatiePrinses Beatrixlaan -
Generaal Spoorlaan -
Schaapweg  

Matrixborden plaatsen. Controles op
trajectsnelheid houden ism Den
Haag. Op termijn de inrichting van de
weg aanpassen, het lijkt nu een 60-
80 km weg met gescheiden banen.
Aanpassen naar een wijkontsluitings
weg met: smallere rijbaan, ‘vloeiende'
oversteekplaatsen en speelsere
inrichting.

Oplossing



De opstelvakken voor de kruising
met dePrinses Beatrixlaan komen
niet (meer) overeen met de
verkeersstromen. Daardoor ontstaan
files die voor lastige situaties op
achterliggende kruispunten en
daarnaast zorgen voor lege
opstelvakken. 

SituatieWinston Churchillaan
en Generaal Spoorlaan -
kruising met Prinses
Beatrixlaan

Aanpassen opstellingstroken aan
verkeersdrukte. Kijken naar flexibele
opstellingsstroken, ivm wijzigingen in
verkeersstromen gedurende de dag.
Eerder borden met richting en
reistijden om opstellen te
vergemakkelijken.

Oplossing

Ter hoogte van de BP richting de
Bogaard op de Prinses Beatrixlaan
staan 4 stoplichten. Zeker vanuit de
richting Den Haag wordt veel door
rood en te hard gereden. Veel bijna
ongelukken. Mensen steken er te
voet en fiets niet meer over ivm
gevaar. Dit geldt ook ter hoogte van
Winston Churchillaan.

SituatiePrinses Beatrixlaan - ter
hoogte van de BP 

Oplossing
Flitspalen op rood en snelheid en
langzamere inrichting op de Prinses
Beatrixlaan. Indien dat niet mogelijk
is verkleerslichten vervangen door
oranje knipperlichten, nu groen geen
teken van veiligheid is. Op termijn
aanleg van tunnel en bovengronds
op voetgangers en fietsers inrichten.



Auto's en vrachtverkeer zien fietsers
&  scooters niet goed. De auto's
komen vanuit de donkere straat het
licht in of van het verkeerslicht met
een haakse bocht. Fietsers & 
scooters komen van twee kanten,
deels helling af en deels van flauwe
bocht. Overzicht over situatie
ontbreekt.

SituatieLaan van Oversteen -
Laan van Vredenoord 

Laan van Vredenoord beperken tot
één richtingsverkeer.. Stoptekens
voor auto's en vrachtverkeer
plaatsen. Oranje verklikkers op de
weg voor 's avonds, inclusief
aangeven verkeer uit twee
richtingen. 

Oplossing

Ondanks de aanpassingen zien auto's
vanuit parallelbaan Haagweg de
fietsers en scooters die van de
Haagweg of de Hoornbrug afkomen
(2 richtingen) niet aankomen (donker
en onoverzichtelijk). Ook afslaand
vanaf de Haagweg is dit alleen voor
mensen die de weg kennen duidelijk.

SituatieHaagweg - Hoornbrug -
Hoornbruglaan

Fietspad een flauwe bocht naar
rechts (vanaf Hoornbrug) laten
maken, auto's een meer haakse bocht
laten maken met meer zicht op het
kruispunt en vervolgsituatie, inclusief
spiegels. Oranje knipperende
verklikkers voor auto's op de weg
voor 's nachts.

Oplossing



Onveilige oversteekplaatsen:
bijvoorbeeld ter hoogte van de ING.
Daar kan ivm drukte vaak niet
overgestoken worden. Je kan slechts
kort oversteken, auto's toeteren en
beginnen al met rijden. De wachttijd
is meer dan 2 minuten. Het induwen
van de knopjes lijkt geen effect te
hebben.

SituatiePrinses Beatrixlaan -
kruispunten algemeen

Nalopen en aanpassen instellingen
verkeerslichten. Regelmatig
controleren van verkeersstromen.
Controles op rood licht en eerdere
groene golf. Bij herinrichting
automobilisten laten merken dat het
een woon- en winkelgebied betreft
met vergelijkbare lage snelheden en
ander voorgaand verkeer. Aangeven
van tijdsverloop na induwen knop
door voetgangers en fietsers.

Oplossing

De Prinses Beatrixlaan vanaf de A4
naar Sion is ingericht als 60-80 km
weg, De maximumsnelheid van 5o
km wordt niet aangehouden.
Onduidelijk wat bedoeld is met
inrichting en gebruik, ook in de
aansluiting naar Delft.

SituatiePrinses Beatrixlaan - ter
hoogte van A4 naar
Rijswijk Buiten

Oplossing
Naloppen en aanpassen van
instelling verkeerslichten. Regelmatig
controleren van verkeersstromen.
Controles op rood licht en betere
groene golf. Bij herinrichting
automobilsten laten merken dat het
een woon- en winkelgebeid betreft
met vergelijkbare lage snelheden en
ander voorgaand verkeer.



Fietsers en voetgangers zien de juiste
paden en routes niet. Deels is er twee
richting verkeer en aparte paden voor
fietsers, deels niet. Drie verschillende
bestratingen en meerdere keuzes. De
zebra is niet veilig ivm optrekkend
verkeer.

Situatie

Maximumsnelheid in aanloopstraten
en op plein zelf naar 30km. Opheffen
van de paar parkeerplaatsen voor de
Herenstraat en verbreden van het
zebrapad. Aanleggen van een
(schijn)drempel. Fietspad en
voetpaden eenduidig maken in
belijning en ondergrond. Bebording
verduidelijken.

Oplossing

Het kruispunt is onoverzichtelijk.
Verkeer komt van alle kanten, het
verkeerslicht en de opstelplaatsen
maken dit niet beter. Fietsers en
voetgangers moeten meerdere keren
oversteken, missen opstelvakken en
staan elkaar in de weg. 

SituatieGeestbrug -
Geestbrugweg

Oplossing

Ruysdaelplein -
Herenstraat - Steenlaan

Traject met de buurt loopt. Een
betere afstelling van de lichten,
aanpassing van opstelvakken en
wijzigen van bus naar rijbaan zou een
oplossing zijn. Afstemming met
Voorburg is nodig over instelling en
belijning aan andere kant van de
brug. Het afschaffen van
verkeerslichten heeft op andere
locaties ook gehoplen.



Oversteken met de fiets is gevaarlijk.
Fietsers die van de Lindelaan
de Willemstraat in willen staan in een
dode hoek tov de auto's.

Situatie

Oplossing

Apart fietspad ontbreekt.
Voetgangers, fietsers en scooters
kunnen geen kant op. De
opstelvakken bij de kruising met de
Haagweg is te klein. Het is chaos met
auto's en vrachtwagens die alle
kanten op gaan. Auto's rijden hard of
blokkeren de weg, en geven geen
richting aan, overzicht ontbreekt.

SituatieHerenstraat -
Willemstraat -
Haagweg

Oplossing

Willemstraat -
Lindelaan

Eénrichtingsverkeer maken van
laatste gedeelte Herenstraat.
Afslaand verkeer bij de Aldi niet meer
toestaan. Zodat de rijrichting wordt:
afslaan bij Lindelaan, Willemstraat en
dan Herenstraat. Of geheel autoluw
maken en alleen
bestemmingsverkeer laden/lossen.
Bij beide opties komt er meer ruimte
voor voetpad, fietspad, fietsparkeren
en fietsopstelplaats.

Creëren van meer overzicht en
ruimte voor overstekende
voetgangers en fietsers. Mbv lijnen,
kleuren, haaientanden en mogelijk
middenberm.



Het huidige voetgangers en fietsers
tunneltje is niet goed toegankelijk,
niet onderhouden en goede
verlichting ontbreekt. Het tunneltje
wordt door schoolgaand verkeer,
fietsers en voetgangers nauwelijks
nog gebruikt.

SituatieKruising Haagweg -
Herenstraat - Tunnel

Aanpassen van de inrichting, bekijken
van alternatieven zoals fietsenstalling
in het tunneltje, met glas en
verlichting. Mensen met een
beperking mee laten denken over de
inrichting voor het toegankelijk
maken van de tunnel. Bovengronds
ruimte creëren voor meer
opstelplaats. 

Oplossing

SituatieNassaukade  

Oplossing

De kade wordt gebruikt als
sluiproutevan Hoornbrug naar
Voorburg in de spits. Met name door
forenzen en bestel- en vrachtwagens.
De kade is in de spits ook druk met
fietsers (fietsroute). De weg is niet
ingericht op dit gebruik, dit levert veel
bijna-ongelukken en onveiligheid op. 

Tijdens het kade-onderhoud was er
éénrichtringsverkeer. Hierdoor was
de situatie duidelijker en minder
onveilig. Richt bredere fietspaden in
of zet de stap om van  Nassaukade
en Geestbrugkade een fietsstraat te
maken, met meer ruimte voor
voetgangers en fietsers en auto's als
gast.



Het kruispunt bij de Mauritsschool is
onoverzichtelijk. De auto's gaan hard.
De fietsers en scooters vanaf de
Haagweg bij het kruispunt Kerklaan
zijn niet zichtbaar. Door de bocht en
de geparkeerde auto's is er geen
zicht.

SituatieKruising Kerklaan -
Lindelaan 

Wijzigen van het wegdek zodat
duidelijk is dat het een kruising is
waar regelmatig langzaam verkeer is
van verschillende kanten. Drempel
neerleggen. Vrij zicht met minder
parkeren op de hoeken. Duidelijkere
markering fietspad, haaientanden en
overgang kruising (geasfalteerd en
rood). Scooters naar de rijbaan
verplaatsen.

Oplossing

Op de Burgemeester Elzenlaan wordt
hard gereden. De zebra's zijn
duidelijk. tussen de speeltuin bij het
Julianalaantje en de kinderboerderij is
regelmatig verkeer van voetgangers
en fietsers. De inrichting laat dit muv
de zebra niet zien.

SituatieBugemeester Elzenlaan
- Julianalaantje -
kinderboerderij 't

Weginrichting aanpassen zodat
duidelijk is dat voetgangers en
fietsers hier regelmatig oversteken
Schijn-drempel neerleggen, oranje
knipperlicht, met belijning weg
smaller laten lijken en duidelijkere
opstelplaats voor voetgangers en
fietsers creeren.

Oplossing



De Herenstraat is gedeeltelijk een
voetgangersgebied, fietsers zijn er te
gast. Elke dag rijden er 
(bezorg)scooters door de straat.
Voetgangers en scootmobiel zijn niet
veilig (er zijn aanrijdingen geweest).
Scooterrijders geven aan dat de
situatie onduidelijk is, de borden niet
zichtbaar en niet duidelijk zijn.

SituatieHerenstraat

Verbeteren bebording, symbolen op
de weg en alternatieve route.
Inzetten van verkeercamerasysteem
in plaats van pollars. Zodat
aangemeld laden en lossen nog is
toegestaan. Ander verkeer krijgt
automatisch een boete (zoals in
Leidschendam-Voorburg en Delft).

Oplossing

In Rijswijk is aandacht voor veilige
schoolzones. Borden en een
lespakket voorkomen de chaos niet.
Ook ouders die dichtbij wonen
brengen hun kind met de auto naar
de basisschool. Daar is geen ruimte
voor. Dit zorgt voor onveilige
situaties, ook tussen kinderen. 

SituatieVeiliger te voet en met de
fiets naar school bv. bij
Kindercampus
Rembrandtkwartier, Rijswijk 
- Buiten en de
Pr. Mauritsschool. 

Geef voorrang aan kinderen en
ouders die te voet of met de fiets
naar school gaan / de kinderen
brengen. Sluit de straat van de school
bijvoorbeeld tijdelijk af bij
het brengen en halen zodat kinderen
zelfstandig(er) naar school kunnen.
Doe dit samen met de
buurtbewoners en geef er ruimte en
duidelijkheid voor terug.

Oplossing



De trams op de Haagweg hebben
altijd voorrang. De twee tramlijnen
rijden regelmatig 1 tot 2 minuten uit
elkaar. De wachttijd voor voetgangers
is meer dan 2-3 minuten over 1 deel
van de weg. Dit betekent dat
voetgangers de halte niet kunnen
bereiken.

SituatieTrams 1 en 15 op de
Haagweg 

Voetgangerslicht voorrang geven op
tram. Bij twee trams tussendoor
voetgangers licht op groen.
Fietserslichten gelijktijdig met
tramlicht afstellen (tram rijdt
stapvoets).

Oplossing

Het'witte licht' voor trams en het
groene licht voor voetgangers staan
niet goed afgesteld. Trams rijden
door en zien voetgangers niet.
Kinderen steken hier  over naar het
winkelcentrum. nb: op meerdere
kruispunten problemen met tram 17.

SituatieTram  17 -
kruispunt voor halte in
de Bogaarden
Burgemeester
Elsenlaan

Voetgangerslicht voorrang geven
boven tramverkeer. Duidelijker
positioneren voetgangerslichten tov
tramhalte. Trambestuurders goed
zicht op voetgangers
geven.Controleren instellingen
tussen tram 17 en voetgangers en
fietsers op hele route Rijswijk. 

Oplossing



Fietsers op de hoofdfietsroute
wachten langer dan de afspraak is
voor deze routes. De lichten zouden
binnen 1 minuut groen moeten
worden voor fietsers. Dit is niet het
geval.Op een aantal plekken is dit
meer dan 2-3 minuten (waaronder
Haagweg). 

SituatieHoofdfietsroutes

Aanpassen instelling, slimmere
fietsverkeerslichten gebruiken en
timers voor fietsers en voetgangers
installeren. Bredere en duidelijkere
opstelling van fietsers, voorkomen
dat zij 2x moeten oversteken en
auto's maar 1x voor zelfde route.

Oplossing

Op de fiets door de Plaspoelpolder
naar je werk toe is lastig. Veel wegen
hebben geen markeringen voor
fietsers. Sommige markeringen
stoppen halverwege.

SituatieOntbrekende
fietspaden - 
Plaspoelpolder

Verbeteren fietspaden door de
Plaspoelpolder. Op korte termijn door
kleurstelling en belijning in hele
gebied aan te brengen en op langere
termijn door meer losliggende
fietspaden en duidelijke fietsroutes,
tevens rekening houdend met e-
bikes, e-logistiek en combinatie met
vrachtverkeer.

Oplossing



Oplossing

Voor scootmobielen is het vaak
onduidelijk of zij de stoep of het
fietspad moeten volgen. Beiden zijn
niet veilig. Blindegeleidelijnen zijn
bezet en kruisingen hebben geen
hoorbaar geluid voor doven en
slechtzienden.

Situatie

Maak met markeringen duidelijk waar
de scootmobiel heen kan. Zorg dat
mensen weten dat er
geleidemarkeringen zijn. Zet
hoorbare (ver)klikkers op kruispunten.
Betrek bewoners en mensen met een
beperking bij maatregelen voor
betere toegankelijkheid.

Scooters weten niet goed waar ze
zich moeten opstellen en waar
verkeerlichten op hen reageren.
Daardoor gaan zij - alsnog - tussen de
fietsers staan of staan zij autoverkeer
in de weg. Voorbeelden: Haagweg,
Lindelaan, Prinses Beatrixlaan.

SituatieDuidelijke
opstelplaatsen voor
scooters

Opstellocaties voor scooters maken
gelijk apart van de opstelvakken voor
fietsers. Daar lussen in maken en dit
aangeven.

Oplossing

Per scootmobiel, rolstoel
of met geleidestok door
Rijswijk



SituatieMeer pakketbezorgers

Oplossing

Scooters rijden in Rijswijk meestal op
het fietspad. Er zijn steeds meer
scooters en e-bikes die duidelijk
harder rijden dan 8-15 km per uur
(fietssnelheid). Dit veroorzaakt 
onveilige situaties. Bij scoote rijders is
er onduidelijkheid over
opstellingsplaats.

SituatieLocatie op de weg van
(bezorg) scooters en e-
fietsers

Scooters vaker naar de rijweg
verplaatsen. Daar zorgen voor goede
lussen zodat verkeerslichten ook op
scooters reageren.

Oplossing

Er worden meer pakketen aan  huis
bezorgd. Op straat zijn er meer
bestelbusjes die dubbelparkeren,
fietspad of stoep bezetten. Dit zorg
voor onveilige en onverzichtelijke
verkeerssiutaties en opstopping. 

Ga in gesprek met logistiek bedrijven
en post.nl. Handhaaf
dubbelparkeren. Stimuleer
elektrische bezorging - zoals post.nl
in grote steden doet. Ga op zoek naar
logistieke overslagpunten voor
particuliere en bedrijfsbezorging.
Stimuleer specifeiek bezorg- en
afhaalpunten in de buurt (buurthub). 



Bij het afzetten van straten in
verband met werkzaamheden wordt
geen of weinig rekening gehouden
met voetgangers en fietsers. Zij
weten niet waar zij heen kunnen,
moeten vaker oversteken dan de
auto's of de hele
verkeersstroom wordt vergeten.

SituatieOmleiding voetgangers
en fietsers bij
werkzaamheden

Zet bij werkzaamheden de omleiding
voor voetgangers en fietsers op 1,
houdt bv. een pad vrij en zorg voor
korte routes. Richt daarna de
omleiding voor auto's en
vrachtwagens in. Zorg dat er niet
vaker overgestoken hoeft te worden. 

Oplossing

In Rijswijk zijn kruispunten vaak leeg.
Al het verkeer staat op elkaar te
wachten. Gevolg is dat mensen in
Rijswijk niet op de lichten letten en
door rood rijden (alle soorten
verkeer)  ook ivm minutenlange en
onduidelijk wachttijden en al weer op
rood zonder als voetganger of fietser
overgestoken te zijn. 

SituatieVerkeerslichten (VRI's)
en lege kruispunten

Vervangen verkeerlichten (VRI's) naar
moderne systemen, regelmatig
instellen op basis van wijzigingen.
Zorgen voor moderne en continue
doorstroming en gebruikvan het
kruistpunten .Onderzoeken
waar verkeerslichten geschrapt
kunnen worden door herinrichting.

Oplossing



mei 2020

S a m e n v a t t i n g

Rood licht en lege kruistpunten

Wegen niet aangepast aan langzaam verkeer

Ontbreken van routes en informatie

Weinig ruimte en lange wachttijden voor

langzaam verkeer

Onze wegen liggen in de bebouwde kom: dus geef

kwetsbaar verkeer meer positie en voorrang.

Versnel het moderniseren van de verkeerinstallaties

(VRI's) en maak een zorg voor nieuw VRI beleid  met

kortere wachttijd voor voetgangers en fietsers,

voorgroen voor fietsers en betere afspraken met OV.

Zorg voor meer 30km straten in uiterlijk, matrix borden,

drempels en mét controles. 

Zorg voor timers, borden met routes en tijden.

S i t u a t i e s O p l o s s i n g e n

T o p  3  -  u i t g a n g s p u n t e n

Veiligheid voor voetgangers en
fietsers voorop

1
Duidelijke inrichting met
bebouwde kom als basis

2
Flexibel: pas

moderne technieken toe
en pas aan op drukte

3



D i t  G r o e n b o e k  w a s  n i e t  m o g e l i j k  g e w e e s t  z o n d e r  j u l l i e :
D a n k  a a n  a l l e  i n w o n e r s  v a n  R i j s w i j k  d i e  d e  t i j d  e n  m o e i t e  h e b b e n  g e n o m e n  o m  e e n
b i j d r a g e  t e  l e v e r e n .  Z o n d e r  a l  j u l l i e  e - m a i l s ,  g e s p r e k k e n ,  e r v a r i n g e n ,  F a c e b o o k
b e r i c h t e n  e n  k e n n i s  w a s  d i t  n i e t  g e l u k t .
D a n k  a a n  d e  v r i j w i l l i g e r s  v a n  d e  F i e t s e r s b o n d  e n  R O V E R .  
D a n k  o o k  a a n  d e  l e d e n  v a n  d e  c o m m i s s i e  v e r k e e r  v a n  D 6 6  R i j s w i j k ,  e n  H a r r y  K u i p e r ,
M a a r t e n  K o n i n g s v e l d ,  D a n i e l  L e s e m a n  e n  E s t h e r  H o f w e g e n  i n  h e t  b i j z o n d e r .


