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Betreft: Zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor de verandering van de Hoornbrug 
 
 
Geacht College, 

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (die op 
29 oktober 2013 door de Raad is afgegeven) met betrekking tot de Hoornbrug, zoals die 
met ingang van vrijdag 1 november 2013 ter inzage is gelegd geeft het Buurtschap Oud 
Rijswijk aanleiding tot de volgende zienswijze. 
 
 
Wij onderkennen dat het in het belang van de doorstroming van het openbaar vervoer en 
het autoverkeer is, dat de Hoornbrug wordt vervangen door een vaste hoge brug met een 
vrije doorvaartroute van 6,60 meter. Voor Oud Rijswijk is vooral van belang dat, althans 
dat is de verwachting, als gevolg van het deels terugbrengen van het aantal rijbanen, het 
verkeer op de Haagweg (en wegen die daarop aansluiten) zal afnemen. Voor de 
leefbaarheid van de bewoners aan Haagweg en omgeving is dat van belang. Het is op 
zich zelf te begrijpen dat er voor gekozen is om de afrit van de nieuwe verhoogde brug 
aan de Haagwegzijde op maaiveldniveau zodanig te maken, dat er aansluiting blijft met de 
Acacialaan en Hoornbruglaan. Het gevolg hiervan is echter dat de nieuwe brug als gevolg 
van het noodzakelijke hellingpercentage niet geschikt is voor het langzaam-verkeer. 
Daarom is in het ontwerp voorzien in een aparte hellingbaan voor fietsers. 
In de ontwerp-omgevingsvergunning is op bladzijde 7 vermeld, dat is aangesloten bij het 
maximaal voor fietsers toelaatbare hellingspercentage van 3,5%. 
 
 
Wij wijzen erop dat het CROW voor een hoogte (6,68 meter) waar wij hier over praten als 
richtlijn 1,8% hanteert. Wij wijzen er voorts op dat er verschillende onderzoeken zijn 
gedaan naar het fietsverkeer op hellingen en dat hieruit naar voren komt dat het niet alleen 
om een percentage gaat, maar dat de lengte die in een stijgende helling moet worden 
afgelegd in relatie tot de te overbruggen hoogte een cruciale rol speelt. Het Fietsberaad 
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hanteert naar aanleiding van deze onderzoeken de X-factor1 als beoordeling.  Als wij deze 
benadering toepassen op de hoogte die de fietsers moeten overwinnen bij de nieuwe 
Hoornbrug, dan is aan beide zijden van de nieuwe brug de lengte veel te kort. 
 
 
Ook de wind speelt een rol. Het CROW hanteert bijvoorbeeld lagere percentages bij 
windgevoelige hellingen. In dit verband wijzen wij erop dat de fietshelling op de paperclip 
noord-zuid georiënteerd is en relatief dicht langs een hoog kantoorpand gaat. Zoals 
bekend mag worden verondersteld “produceren” hoge gebouwen wind. De fietsroute, 
komende vanaf Ypenburg, is oost-west georiënteerd en is windgevoelig als gevolg van de 
open ligging. Dit deelt kent in het ontwerp overigens het hoogste hellingspercentage voor 
de fietsers. 
Daarnaast voorziet het ontwerp van de paperclip ook nog scherpe bochten, die niet 
bevorderlijk zijn voor de veiligheid voor de fietsers. 
Wij zijn van mening dat dit alles geen goede oplossing is voor fietsers. 
 
 
Ook voetgangers, zeker voor hen die moeilijk ter been zijn, krijgen het er bepaald niet 
gemakkelijker op. Zij zullen aan de Rijswijkse kant via wenteltrappen en aan de Ypenburg- 
kant met rechte steektrappen de brug op of af moeten en dan praten we over een 
behoorlijk hoogte verschil.  Mogelijk kunnen voetgangers ook de lange fietsroute volgen, 
maar of dat kan dat blijkt niet uit de tekeningen die ter inzage zijn gelegd.  Wij merken  
overigens op dat de ter inzage gelegde stukken en tekeningen over de toegankelijkheid 
voor voetgangers wel bijzonder weinig informatie geeft. 
 
 
Het zou wat ons betreft veel beter zijn om naast de vaste nieuwe Hoornbrug voor het 
openbaar vervoer en het autoverkeer een beweegbare lage brug te bouwen voor het 
langzaam-verkeer. Het punt dat hiermee de vrije doorvaart zou worden gehinderd, is naar 
onze mening geen valide argument. Het gehele Rijn-Schiekanaal, de Delftsche Vliet en 
Delftse Schie zit vol met beweegbare bruggen. Ook de nieuwe bruggen, zoals de volledig 
nieuwe fietsbrug in Rijswijk en de te vernieuwen Sebastiaansbrug in Delft zijn  
beweegbare bruggen . De bediening van de lage brug zou, lijkt ons, eenvoudig in 
combinatie met de nieuwe beweegbare fietsbrug in Rijswijk kunnen plaatsvinden. Dat 
hoeft derhalve geen probleem te zijn. Omdat het om een lichte constructie gaat kan de 
brug snel open en dicht. Technisch gezien lijken er dus geen belemmeringen te zijn. 
Het enige argument dat naar onze waarneming bij de in het ontwerp opgenomen 
oplossing heeft geteld zijn de kosten. De Provincie Zuid-Holland is thans eigenaar en 
beheerder van de bestaande Hoornburg, maar koopt, zo hebben wij begrepen, het 
eigendom beheer van de nieuwe Hoornbrug af met de gemeente Rijswijk. Een lage 
beweegbare brug zou de meer-jaren-bezuiniging, die de Provincie Zuid-Holland heeft 
ingerekend, terugbrengen, indien de provincie eigendom en beheer van de lage brug voor 
haar rekening zou moeten nemen. Deze reden voor de gekozen oplossing staat naar onze 
mening ver af van een goede ruimtelijke ordening en van te stellen eisen aan goede en 
veilige voorzieningen voor het langzaam-verkeer.  

                                                
1 Zie: http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Fietsverkeer21%20-%20X-factor.pdf 
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Dit overziende zijn wij van mening dat de voorgestane oplossing voor het langzaam-
verkeer gekozen is uit oogpunt van “goedkoop”, die voor het langzaam verkeer naar onze 
mening “duurkoop” zal zijn. De gekozen oplossing is immers voor het langzaam-verkeer 
niet vriendelijk. Dat zou met het oog op de duurzaamheid en het streven om het 
langzaam-verkeer te bevorderen niet moeten worden nagestreefd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
 
De voorzitter,       De secretaris, 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
 
 
 
 


