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Betreft: Aanvulling beroep tegen het besluit betreffende de omgevingsvergunning en de 
verklaring van geen bedenkingen inzake de vervanging van de Hoornbrug te Rijswijk 
ZH 
 
 
Geacht college, 
 
Na ontvangst van uw brief van 25 maart 2014 vullen wij hieronder het beroepschrift 
aan, gericht tegen het in de referte genoemde besluit van 4 februari 2014 van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk. Dit besluit is 
gepubliceerd op 6 februari 2014. 
Een afschrift van dat besluit is bijgevoegd  (productie 1). 
 
Tegen het voornemen om de gevraagde omgevingsvergunning voor de vervanging van 
de Hoornbrug in de gemeente Rijswijk te vergunnen hebben wij zienswijzen ingediend. 
Die zienswijzen zijn reeds bij ons beroep op nader aan te voeren gronden d.d. 2 maart 
2014 gevoegd. Aan de inhoud van onze zienswijzen is met de vergunningverlening niet 
tegemoet gekomen. De gronden van het beroep zijn dan ook grotendeels gelijkluidend 
aan de zienswijzen, die wij ten behoeve van dit beroep hieronder nader uitwerken. 
Daarbij gaan wij tegelijkertijd in op de inhoud van het bestreden besluit. 
 
 
1. Veiligheid en begaanbaarheid 

Om verschillende redenen is de thans vergunde versie van het onderdeel van de brug 
voor langzaam verkeer niet veilig. 
 
1.1. Hellingpercentage 

Tegen het ontwerp zijn vele bezwaren geuit vanwege de voorziene helling die het 
langzaam verkeer zal moeten nemen om de brug te kunnen oversteken. Deze helling is 
zodanig steil dat vele fietsers deze niet of nauwelijks kunnen nemen. 
In het bestreden besluit meldt (op bladzijde 5) het volgende: “voor de fietsers is 
aangesloten bij het maximaal toegestane hellingspercentage van 3.5%.” 
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In de beantwoording van onze zienswijzen worden afwisselend percentages van 2.12, 
3.85 en 2.44 genoemd als werkelijke, maximale en gemiddelde percentages. Waarop 
het college hiermee precies doelt, is ons niet duidelijk. De berekeningen zijn niet correct 
en niet onderbouwd. Rijdend richting Rijswijk hoeft aldus het college slechts 2.58 meter 
te worden overbrugd, waardoor daar een hoger hellingspercentage is toegestaan. Het 
college verzuimt hierbij te betrekken dat, voordat het meetpunt waar het college van 
uitgaat, is bereikt de fietser een hellingbaan moet nemen om boven op het talud bij de 
voet van de nieuwe brug te komen. Komend vanaf Rijswijk komen wij op de totale 
lengte van de fietsbrug tot het hoogste punt uit op een gemiddeld hellingspercentage 
van 2,217%. Dat is dus hoger dan het college in de beantwoording aangeeft. Wij 
tekenen daarbij aan dat het om een gemiddelde gaat. In het traject komen, als wij de 
tekeningen van bijlage 15 van het besluit bekijken, stijgende delen voor variërend van 
4%, 3,5% tot enkele meer vlakke delen. Bijlage 15 is als productie 2 bij dit 
beroepschrift gevoegd. Wel duidelijk is, dat de beantwoording van de zienswijzen niet 
overeenkomt met hetgeen in het bestreden besluit wordt genoemd en vergund, namelijk 
een percentage van maximaal 3.5%. Dit maximale percentage wordt bovendien in ieder 
geval op een plaats overschreden, waar een percentage van 4 wordt bereikt. 
 
In zijn algemeenheid houdt de reguliere norm voor een dergelijke helling waarbij een 
hoogte van 7 meter overbrugd moet worden een percentage in van maximaal 2%. 
Bij veel windhinder dient de hellingshoek bovendien nog lager te zijn, namelijk 1.8%, en 
de te overbruggen afstand langer. Ook is het opnemen van een rustpunt noodzakelijk. 
Dat blijkt duidelijk uit een schematisch overzicht van de publicatie "ontwerpwijzer 
fietsverkeer" van het CROW, publicatie 230 (op P. 53). Het in het onderhavige geval te 
overbruggen hoogteverschil van maar liefst 7 meter is zo aanzienlijk dat het niet eens in 
het voorbeeldschema voorkomt. 
 
Daarover is eveneens gepubliceerd door “Fietsberaad” en het ingenieursbureau 
Goudappel Coffeng in het onderzoekrapport “Fietshellingen in Nederland”. Op de 
pagina’s II en 7-8 valt te zien dat bij een hoogte van 7 meter door drie verschillende 
instanties wordt geadviseerd om een hellingspercentage tussen de 0,72 en 2 te 
hanteren, en door één instantie onder omstandigheden maximaal 3. 
De relevante pagina's uit de publicatie van het CROW en Fietsberaad/Goudappel 
Coffeng voegen wij als productie 3 en productie 4 hierbij. 
 
De Hoornbrug zal moeten voorzien in snelle doorstroming van het verkeer over een 
belangrijke doorgaande route, ook fietsverkeer. Dat betekent dat tijdens spitsuren veel 
gebruik gemaakt zal moeten worden van de fietsbrug. Tegenwoordig zijn dat in die 
spitsuren allang niet meer de reguliere fietsers op een rechttoe-rechtaan fiets, maar 
veelal ook ouders met een zware bakfiets met kinderen daarin. Voor deze groep is de 
voorziene wijze van uitvoering van de brug een welhaast onneembare vesting. Deze 
groep fietsers komt in de onderzoeken en in de besluitvorming in zijn geheel ten 
onrechte niet voor. Ook veel andere groepen fietsers zoals jonge kinderen en ouderen 
zullen naar verwachting afstappen of zich zeer slingerend voortbewegen. Dat levert 
diverse gevaarlijke situaties op. 
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1.2. Breedte van het fietspad 

Vanwege de zeer steile helling zullen de fietsers een aanzienlijke slingerende beweging 
maken bij het omhoog fietsen en veel ruimte gebruiken (zie P.46 van de genoemde 
publicatie van het CROW;productie 3). Daar komt nog eens bij, dat al het verkeer dat 
kan afdalen vanwege die zelfde steile helling veel vaart zal hebben. Een botsing tussen 
een flink slingerende stijgende fietser en een hard rijdende dalende fietser ligt in de lijn 
der verwachtingen. Als gevolg van de wijze van stijgen en dalen zal de impact van een 
botsing aanzienlijk zijn en veel (fysieke) schade tot gevolg kunnen hebben. Een en 
ander geldt eens temeer voor de scherpe bochten die moeten worden genomen. 
Daarmee is in het ontwerp ten onrechte geen rekening gehouden: het fietspad had veel 
breder moeten zijn. Het CROW adviseert bij een enkele rijrichting een minimale breedte 
van 2 meter. Voor het vergunde fietspad in de geschetste gevaarlijke situatie met nota 
bene twee rijrichtingen is slechts 3 meter ingeruimd. 
Dat het fietspad veel breder moet zijn, blijkt ook uit de de verkeersveiligheidsaudit d.d. 
16 mei 2013 van Royal HaskoningDHV (hierna Haskoning genoemd) die ten behoeve 
van het ontwerp van de Hoornbrug is gemaakt. Het rapport van Haskoning is 
bijgevoegd (productie 5). Deze audit had overigens betrekking op een eerder ontwerp, 
waarin de zogeheten fietswokkel was opgenomen. In de audit wordt aanbevolen om het 
fietspad breder te maken, dan 3,5 meter zoals in het toen aan de orde zijnde ontwerp 
was voorzien. Die aanbeveling is in het nieuwe plan (de paperclip) niet overgenomen. 
Het fietspad is zelfs smaller geworden. 
 
Daarmee is ten onrechte op geen enkele manier rekening gehouden. De breedte van 
het fietspad voldoet niet aan de veiligheidseisen. 
 
1.3. Boogstralen 

De boogstralen voldoen bij de twee scherpe bochten die in de fietsbrug zijn opgenomen 
niet aan de CROW richtlijnen. De boogstraal zou minimaal 5 meter moeten zijn om bij 
een stijging niet te veel aan snelheid te verliezen en moet nog groter zijn bij een relatief 
hoge snelheid (dus in de afdaling). Zeker bij de afdaling is de gekozen oplossing 
gevaarlijk. Er is immers geen uitlooplengte om vaart te minderen voordat de fietser de 
scherpe bocht om moet gaan. Bovendien is er dan ook nog kans op tegenliggers en is 
het zicht door de bocht te beperkt. 
Wij worden hierin ondersteund door de eerder aangehaalde verkeersveiligheidsaudit 
van Haskoning (productie 5). Hierin is geconstateerd, dat de boogstralen in de 
fietswokkel te krap zijn en gevaarlijke situaties kunnen opleveren. De aanbeveling die 
vervolgens in het rapport wordt gedaan staat hier overigens in zekere zin haaks op. Dat 
lijkt ons een contradictie. Hoe ook, in de aanbeveling van Haskoning komen de 
boogstralen uit op 6,5 meter. Dat is in alle bochten ruimer dan de boogstralen die in de 
paperclip zijn op genomen. 
 
1.4. Afstand 

Door de gekozen oplossing neemt de afstand die de fietser over de paperclip moet 
afleggen ten opzichte van de huidige situatie fors toe. Dit is niet in het belang van het 
fietsverkeer. Er moet rekening mee worden gehouden dat deze fietsroute veel voor 
woon-werkverkeer wordt gebruikt, ook door bewoners van Ypenburg. Bovendien is 
deze fietsroute ook van belang voor het winkelcentrum Oud Rijswijk. 
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Gelet op deze functies is een zo comfortabel mogelijke route gewenst. Daarmee is bij 
de afweging te weinig rekening gehouden. 
 
1.5. Windhinder 

Het CROW noemt nadrukkelijk (op P.47, productie 3) dat de stabiliteit van de fietsgang 
afhankelijk is van de factor wind. De fietser moet beschermd worden tegen rukwinden. 
Dat aanzienlijke windhinder zal optreden is het gevolg van de omstandigheden 
waarbinnen de fietsbrug is voorzien: de brug is op grote hoogte geprojecteerd 'en loopt 
op onderdelen rakelings langs het kantoorgebouw aan de Nassaukade 1. 
Het is een feit van algemene bekendheid dat windhinder rondom hoge gebouwen 
optreedt. Het bestaan van windhinder of zelfs windgevaar had daarom in de afwegingen 
moeten worden meegenomen. Ten onrechte is dat niet gebeurd. De grondslag voor de 
beoordeling van het aspect windhinder vindt immers borging in artikel 3.1 Wro dat de 
goede ruimtelijke ordening in zijn algemeenheid als toetsingskader noemt. 
Niet voor niets staan diverse opmerkingen omtrent windhinder op de website van de 
landelijke overheid weergegeven. Als voorbeeld voegen wij een publicatie van 
Rijkswaterstaat van 13 april 2014 als productie 6 bij. 
 
Wij wijzen voorts op NEN 8100. Hierin is een beslismodel opgenomen, waarin is 
bepaald dat voor een bouwhoogte van 30 meter of hoger een computersimulatie (ofwel 
Computational Fluid Dynamics, afkorting CFD) of windtunnelsimulatie noodzakelijk is 
(kwantitatieve toets). 
Voor een gebouwhoogte tussen de 15 en 30 meter kan worden volstaan met een 
kwalitatieve beschouwing door een windhinderdeskundige, die kan beoordelen of er 
kans op windhinder aanwezig is en of een CFD- of windtunnelsimulatie noodzakelijk is. 
Het betreffende kantoorpand is hoger dan 15 meter. Wij hebben in de ter inzage 
gelegde stukken geen advies van een windhinderdeskundige aangetroffen en gaan er 
derhalve vanuit dat zulk een advies niet is ingewonnen. Gelet op het naast het kantoor 
gelegen te bouwen fietspad en zeker ook gelet op het karakter ervan (paperclip in 
helling en met scherpe bochten), vinden wij het een tekortkoming, dat een en ander niet 
nader is onderzocht. 
 
Daar komt nog eens bij, dat de afstand van kantoorgebouwen tot andere functies in de 
regel volgens de handreiking VNG “Bedrijf en Milieuzonering” bij voorkeur 10 meter 
bedraagt. De afstand van de fiets/loopbrug is thans voorzien op zo’n 3,8 meter afstand 
van het gebouw aan de Nassaukade. Dit betekent dat fietsers, bovendien in de bocht 
waar extra concentratie vereist is, vrij dicht langs de ramen op de 1e verdieping van het 
kantoorgebouw komen, hetgeen hen kan afleiden, Ook daarmee is ten onrechte geen 
rekening gehouden. 
Wij tekenen voorts aan dat dit kantoorgebouw voorzien is van relatief veel glas, 
waardoor op een zonnige dag fietsers vooral in de ochtend verblind kunnen worden 
door het reflecterende licht. 
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1.6. Voetgangers 

Voetgangers gaan er in de nieuwe situatie ten onrechte sterk op achteruit. 
Aan de noordzijde richting Rijswijk moeten voetgangers via een helling of via een hoge 
trap naar boven om op het voetgangers pad langs het fietspad te komen. Aan de 
overzijde van het water moeten voetgangers via een wenteltrap naar beneden. Uit de 
tekeningen van bijlage 15 (productie 2) leiden wij af dat via de wenteltrap een hoogte 
verschil van ruim zes meter moet worden overbrugd. Dat geldt overigens ook voor de 
rechte trap. 
Op de tekeningen is aan de noordzijde nog een voetpad te zien naast de autoweg, 
maar dat pad heeft geen functie, omdat het doodloopt. 
 
Aan de zuidzijde kan richting Rijswijk het voetpad, dat hier gelegen is naast de rijbaan, 
alleen via een hoge trap worden bereikt en zal aan de overkant van het water ook een 
hoge wenteltrap genomen moeten worden. 
 
Overigens merken wij op dat het college in de beantwoording van de zienswijzen heeft 
aangegeven dat het ontwerp nog niet in detail is uitgewerkt; dit zal in een 
later stadium deels door de aannemer worden gedaan, aldus het college. Wij citeren: 
“De trappen zijn daar een voorbeeld van… De wenteltrap zoals opgenomen op p. 29 
van het beeldkwaliteit plan, versie 23 juli 2013, is slechts een impressie van hoe het er 
uit zou kunnen zien….De locatie van de trappen zal wel vergelijkbaar zijn met dit 
ontwerp. “ 
Wij komen hier onder het kopje afwijkende uitvoeringsmogelijkheden nog op terug. 
 
In de beantwoording (productie 7) op de ingediende zienswijzen geeft het college aan 
dat voetgangers volgens de wet (besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer 
aldus het college) gebruik mogen maken van de fietsbrug, wanneer een voetpad 
ontbreekt of wanneer zij door een maatregel het voetpad niet kunnen bereiken. Voor 
gebruikers van rollators, kinderwagens en rolstoelen geldt aldus het college voor de 
Hoornbrug dat zij gebruik mogen maken van de fietsbrug. 
 
Naar onze mening is deze uitleg van het college niet correct. 
Het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)" zegt het 
volgende: 
 
“Artikel 4 
1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad. 
2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad 

ontbreken. 
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of 

een fiets/bromfietspad ontbreekt. 
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich 

verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het 
fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een 
fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.” 

 
Uit dit artikel van het RVV 1990 blijkt naar onze mening niet dat, indien in een trottoir of 
voetpad een trap is opgenomen, voetgangers het fietspad mogen gebruiken. 
 

http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb16.pdf
http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf
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Volledigheidshalve wijzen wij er op dat, indien een voetganger (toch) gebruik zou 
maken van de paperclip, dit een omweg van 300 meter inhoudt. Zeker voor mensen die 
slecht ter been zijn is dit een behoorlijke afstand. Er moeten ook forse hellingen worden 
genomen. Voorts neemt de verkeersveiligheid op de toch al smalle paperclip af, indien 
er ook nog eens voetgangers, mensen met kinderwagens of rollators, skaters en 
dergelijke, op het fietspad komen. 
 
 
2. Afwijkende uitvoeringsmogelijkheden, onduidelijkheid en onzorgvuldigheid 

De bij de omgevingsvergunning behorende uitvoeringstekeningen zijn onvoldoende 
concreet om handhaving van de genoemde maten te waarborgen. Bijlage 15 
(productie 2), waaruit percentages zouden moeten kunnen worden afgeleid, bevat 
slechts een schematische weergave. Bij de stukken zoals die ter inzage liggen is geen 
gewaarmerkt bouwplan bijgevoegd. Eerder gaven wij al aan dat het college heeft 
gemeld dat nog niet alles in detail is uitgewerkt en dat dit later deels door de aannemer 
zal moeten worden gedaan. Daarmee staat niet vast wat er precies is besloten en is ten 
tijde en na de bouw handhaving niet of nauwelijks mogelijk. 
Anders gesteld, de omgevingsvergunning biedt aan diegene aan wie is vergund een 
zekere ruimte om naar bevind van zaken de vergunning uit te voeren. Dat betekent 
bijvoorbeeld ook dat er onzekerheid is in hoeverre toezeggingen die het college in de 
beantwoording van de zienswijzen heeft gedaan, in de praktijk staande zullen blijven. 
 
Bij de ter inzage gelegde stukken behoren ook tekeningen, die geen betrekking hebben 
op de vergunning en dus niet open staan voor beroep. Zo is bijvoorbeeld bij de 
omgevingsvergunning voor de Hoornbrug het definitieve ontwerp voor de Haagweg ter 
inzage gelegd, waarin is vermeld dat de voetgangerstunnel onder de Haagweg 
(productie 8) wordt opgeheven, terwijl hiervoor nog een procedure moet worden 
gestart. Dat getuigt naar onze mening niet van zorgvuldigheid. 
 
 
3. Alternatieve mogelijkheden 

De door ons genoemde alternatieve mogelijkheid voor het langzaam verkeer wordt door 
het college een goed alternatief genoemd. Als enige reden om dit alternatief niet uit te 
voeren wordt het ontbreken van voldoende financiële middelen genoemd. Dit aspect is 
echter niet nader aantoonbaar onderzocht, noch zijn de financiële consequenties van dit 
alternatief onderbouwd toegelicht. Het is ons bekend dat de provincie heeft aangegeven 
dat zij niet bereid is tot het verlenen van een financiële bijdrage, wanneer naast de 
nieuwe brug een andere lage beweegbare brug voor langzaam verkeer wordt 
aangelegd. Bovendien zou de situatie voor de scheepvaart daardoor in de ogen van de 
provincie verslechteren. 
Het argument van een vrije doorvaart kan echter niet succesvol worden volgehouden. 
Op het traject Den Haag-Rotterdam zijn zeer veel beweegbare bruggen aanwezig, 
nieuwe beweegbare bruggen worden nog aangelegd en reeds aanwezige beweegbare 
bruggen worden gerenoveerd. 
Aangezien de thans voorziene wijze van uitvoering van de brug voor het onderdeel 
langzaam verkeer een welhaast onneembare vesting zal worden waarvan de 
problematische aard op voorhand al door het college wordt erkend,  had de alternatieve 

http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf
http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf
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mogelijkheid van een losse beweegbare brug beter moeten worden onderzocht en 
toegelicht. Voor dit alternatief had moeten worden gekozen. 
Een en ander klemt temeer nu door ons geen verzoek is gedaan tot een veel 
kostbaarder alternatief, namelijk een ondertunneling. Een tunnel is een voor langzaam 
verkeer veel beter begaanbaar alternatief (zie CROW P. 212 en 286). 
 
Ten onrechte is de alternatieve mogelijkheid van een losse beweegbare brug niet nader 
onderzocht. Het besluit is daarmee in strijd met de beginselen van een goede 
motivering en een zorgvuldige voorbereiding. 
 
 
4. Strijd met redelijke eisen van welstand 

In onze zienswijzen hebben we verschillende argumenten genoemd op grond waarvan 
het ontwerp van de brug ondeugdelijk is voor wat betreft het deel dat ontworpen is voor 
het langzaam verkeer. De reden voor de gekozen oplossing staat ver af van de eisen 
die aan een goede ruimtelijke ordening gesteld kunnen worden. 
Daaronder valt mede het aspect welstand. 
 
Na een eerder negatief advies van de welstandscommissie op 6 maart 2013 heeft die 
commissie op 30 oktober 2013 opnieuw negatief geadviseerd. De tekst van de 
commissie laat niets te raden over: de fietsbrug, onlosmakelijk onderdeel van het totaal 
ontwerp, verstoort in ernstige mate de architectonische kwaliteit van het ontwerp van de 
auto/trambrug. Tevens verstoort deze fietsbrug de kwaliteit van de doorlopende 
oever(s) van het Rijn-Schiekanaal. De continuïteit van met name de oever ter plaatse 
van de fietsbrug wordt onderbroken en de ruimtelijke (groene) kwaliteit wordt aangetast. 
Weliswaar kan het college gemotiveerd afwijken van een welstandsadvies, doch in dit 
geval is dat niet mogelijk. Niet voor niets is specifiek ten behoeve van de ontwikkeling 
van de nieuwe Hoornburg zelfs een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
 
Bij het afwijken spelen enkel financiële overwegingen een rol. In het bestreden besluit 
worden weliswaar argumenten op het gebied van de verkeersveiligheid genoemd, doch 
uit de zienswijzennota (productie 7) blijkt dat het college een lage beweegbare brug 
voor fietsers en voetgangers een goed alternatief acht. De enige reden dat dit alternatief 
niet wordt voorgesteld betreft een afweging van financiële aard. Daarmee kan niet, op 
deze wijze dus ongemotiveerd voor wat betreft het aspect welstand, aan het negatieve 
welstandsadvies voorbij worden gegaan. 
 
Ten onrechte is niet overwogen om het ontwerp zodanig aan te passen dat het op zijn 
minst beter voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 
 

5. Belangenafweging 

Gelet op al het bovenstaande zijn de belangen van diegenen die als deelnemer aan het 
langzaam verkeer van de brug gebruik zouden moeten kunnen maken onvoldoende 
meegewogen. Een juiste belangenafweging zou niet hebben geleid tot de keus voor het 
onderhavige plan, maar tot een veilige en goed bruikbare (lage beweegbare) brug. 
 
Als gevolg van de hierboven genoemde gevaarlijke situaties zal tevens sprake zijn van 
grote sociale onveiligheid. Als gevolg van de hoogte van bijna 7 meter is de kans op 

http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb16.pdf
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hoogtevrees groot. Ook de sociale veiligheid vooral in het donker is in het geding, 
omdat de paperclip een route neemt waar nauwelijks sociale controle aan de orde is.  
Op vele van de hierboven genoemde aspecten wordt in de zienswijzennota niet of 
nauwelijks ingegaan, en in het bestreden besluit al helemaal niet. 
Dat maakt het besluit in zijn geheel onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig 
voorbereid. 
 
6. Conclusie 

Wij verzoeken uw rechtbank dit beroep gegrond te verklaren en het besluit tot 
vergunningverlening te willen vernietigen, in ieder geval voor wat betreft dat onderdeel 
van de Hoornbrug dat betrekking heeft op de verkeersafwikkeling voor het langzaam 
vervoer, ook wel genoemd; de paperclip en de gekozen oplossing voor de voetgangers. 
Wij verzoeken u het college van B&W van de gemeente Rijswijk in de kosten van deze 
procedure te willen veroordelen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
 
De voorzitter,       De secretaris, 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
 
 
Overzicht van de producties; 

1. Afschrift van het besluit d.d. 4 februari 2014 
2. Afschrift van bijlage 15 van de omgevingsvergunning (in groter formaat te vinden op; 

http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-
VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf.) 

3. Relevante pagina’s uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) 
4. Relevante pagina’s uit het rapport Fietshellingen in Nederland van 

Fietsberaad/Goudappel Coffeng, d.d. 19 februari 2009 
5. Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1, d.d. 16 mei 2013 van Royal 

Haskoning DHV 
6. Publicatie Windhinder van Rijkswaterstaat; printdatum d.d. 13 april 2014 
7. Nota van zienswijze van 30 januari 2014 
8. Foto’s van tekening Reconstructie Haagweg Blad 3 

 
Ter informatie zijn bijgevoegd 

9. De Statuten van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
10. Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel 

http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf
http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb15.pdf
http://www.planviewer.nl/files/plannen/NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01/b_NL.IMRO.0603.ovhoornbrug-VA01_tb16.pdf
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4 Literatuuronderzoek 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in literatuur beschikbare kennis 

over fietshellingen en hun relatie met de richtlijnen voor mindervaliden. 

Ook worden de alternatieven voor hellingbanen behandeld. 

4.1 Richtlijnen voor fietshellingen uit het verleden 

4.1.1 Ing. Roos 1946 
Al in 1946/1947 heeft Roos een reeks publicaties uitgebracht waarin de eerste 
ontwerprichtlijnen voor fietshellingen aangegeven zijn. In deze publicaties heeft hij de 
mening gevraagd van een aantal wegbeheerders naar de zwaarte van bestaande 
fietshellingen in steden, in het land en in heuvel- en duinlandschappen. Het resultaat van 
deze enquête liep sterk uiteen. 
 
De wegbeheerders is gevraagd waar fietsers zonder of met matige wind moeite hadden 
om de helling te berijden en waar met sterke wind afgestapt moest worden. Roos 
beschouwde deze laatste als grensgeval voor een steile helling. Er wordt de suggestie 
gegeven om bij langere hellingen een horizontaal plateau aan te leggen om zo de fietser 
even op snelheid te laten komen voor het volgende deel van de helling. 
 
Naast de extra inspanning die geleverd wordt om de helling te beklimmen volgt er 
doorgaans ook een afdaling. Hierbij moet rekening gehouden worden met een maximaal 
toelaatbaar hellingspercentage van 6% voor langere afdalingen en 8% voor korte 
afdalingen. 
 
Deze richtlijnen zijn in 1967 door de ANWB overgenomen als aanbeveling voor de aanleg 
van fietshellingen. Later zette Van Laarhoven zijn vraagtekens bij de representativiteit van 
deze cijfers omdat de begrippen steil en sterke wind niet nader gespecifeerd waren. In 
1984 heeft van Laarhoven onderzoek uitgevoerd naar de fysiologische beperkingen van 
het fietsen op hellingen. 

4.1.2 Van Laarhoven 1984 
Zijn onderzoek bestaat niet uit waarnemingen in het veld maar uit wetenschappelijke 
berekeningen. Met behulp van pof. dr. R.A. Brinkhorst van de Medische Faculteit van de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen zijn er formules opgesteld waarmee berekend kan 
worden hoe steil een helling mag zijn. Aan de hand van deze gegevens heeft Van 
Laarhoven geconcludeerd dat het verloop van een helling doorslaggevend is voor een 
goed berijdbare fietshelling. Zo concludeert hij dat een helling aan het begin veel steiler 
moet zijn dan op het eind. Gedachte hierachter is dat een fietser een aanloop snelheid 
opbouwt en zo snel hoogte overbrugt daarnaast zorgt een aflopend hellingspercentage 
voor een constantere fietssnelheid.  
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In het onderzoek van Van Laarhoven is rekening gehouden met diverse klimatologische 
omstandigheden als wind, luchttemperatuur en lichtgesteldheid (gebruik van een 
dynamo). 
 
Ook van Laarhoven onderschrijft de visie dat een lange helling (een hoogteverschil van >5 
meter) onderbroken moet worden door een horizontaal plateau. De lengte van dit plateau 
is gekoppeld aan de ontwerpsnelheid van de helling en moet 5-6 seconden bedragen (zie 
figuur 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.1: Schematisch hellingsverloop volgens Van Laarhoven  
 

4.1.3 RONA 1986 
In 1986 heeft Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, afdeling richtlijnen de eerste 
richtlijnen voor fietspaden vastgesteld in de RONA (Richtlijnen voor het ontwerpen van 
niet-autosnelwegen). De RONA maakt gebruik van de resultaten uit het onderzoek van 
Van Laarhoven. De RONA gaat uit van een vereenvoudigd model waarbij uitgegaan wordt 
van vaste waarden. 

4.1.4 CROW 1993/2006 
Deze RONA staat aan de basis van de eerste CROW (Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) uitgave die 
gericht is op de fiets, Tekenen voor de fiets. De CROW werkgroep gaat echter dieper in op 
het onderzoek van Laarhoven. Zo wordt in ‘Tekenen voor de fiets’ wel rekening gehouden 
met de verschillen in windkracht die Van Laarhoven al onderzocht had. In de opvolger van 
‘Tekenen voor de fiets’, Ontwerpwijzer fietsverkeer uit 2006 zijn geen wijzigingen 
doorgevoerd. 
 
Wanneer de richtlijnen uit alle vier de publicaties naast elkaar gelegd worden (grafiek 2) 
valt op dat het gemiddelde hellingsverloop steeds verder afneemt. Dit is opvallend omdat 
het Nederlandse fietsenpark steeds meer fietsen telt met versnellingen. Vergrijzing speelt 
hier misschien een rol in, en mogelijk ook het verlangen naar een groter comfort. 

4.1.5 Vademecum Fietsvoorzieningen 2008 
Vanuit het Belgische naslagwerk voor fietsvoorzieningen (Vademecum Fietsvoorzieningen) 
wordt de breedte van fietspaden op hellingen aangekaard. De redenering hierachter is dat 
tijdens het beklimmen van een helling de snelheid terugvalt, hierdoor ontstaat een 
slingerbeweging, ook wel vetergang genoemd. Het CROW geeft afhankelijk van het aanleggen 
van voetpaden een breedte aan tussen de 3,00 en 3,50 m. 

4.1.6 Alle richtlijnen verzameld 
In figuur 4.2 zijn alle gevonden functies verzameld. 
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Figuur 4.2: Alle gevonden functies verzameld. 
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4.2 Relatie met richtlijnen voor mindervaliden 

Voor mindervalide mensen zijn er in het bouwbesluit een aantal eisen opgenomen voor de 
uitvoering van een hellingbaan. Het Handboek voor Toegankelijkheid stelt ook een aantal 
eisen aan de uitvoering ervan. 
 
Vanuit het bouwbesluit wordt voor hellingen die meer dan 0,5 meter overbruggen de eis 
gesteld dat de helling maximaal 5% mag zijn. Vanuit het Handboek voor Toegankelijkheid 
geldt deze eis tot overbruggingen van 1 meter, grotere hoogteverschillen mogen 
maximaal 4% bedragen. 
 
Wanneer uitgegaan wordt van hoogteverschillen van meer dan 1 meter bedraagt het 
hellingspercentage maximaal 4%. Daarnaast dient er op elke halve meter hoogteverschil 
een plateau aangelegd te worden waarop een mindervalide kan rusten. Om 2 meter 
hoogteverschil te overbruggen zijn vier hellingbanen nodig en 3 rustpunten (op 0,5-,  
1- en 1,5 meter). In totaal is er 31,6 meter nodig om deze hellingbaan te kunnen 
realiseren. 
 
Voor mindervaliden wordt ervan uitgegaan dat ze met een korte krachtinspanning een 
halve meter kunnen overbruggen. Op de plateaus zullen rolstoelers ook daadwerkelijk 
even rusten. Hier zit dan ook het grote verschil met fietsers, deze zullen het plateau 
slechts gebruiken om weer op snelheid te komen voor een volgende helling. Wanneer dit 
om de halve meter hoogteverschil wordt toegepast zou een helling zeer lang worden. Ook 
het comfort van de fietser wordt hierbij aangetast omdat de helling als onregelmatig 
ervaren zal worden. 
 
Op basis van de geldende wetgeving en richtlijnen voor hellingen voor mindervaliden kan 
geconcludeerd worden dat deze niet vergelijkbaar zijn. Door de vele plateaus in een 
mindervalide helling is deze slecht begaanbaar voor fietsers. Ook is het 
hellingspercentage aanzienlijk hoger dan de geldende richtlijnen voor fietshellingen. 
 

4.3 Interviews met diverse organisaties 

Voor het onderzoek zijn er diverse interviews gehouden met personen die beroepshalve te 
maken hebben met fietsvoorzieningen. Er is gesproken met Martijn te Lintelo van de 
gemeente Nijmegen, Ruud Ditewig van de gemeente Utrecht en Theo Zeegers van de 
Fietsersbond, allen zijn ze ook lid van het Fietsberaad. Daarnaast is er een 
startbijeenkomst geweest met de ontwerpers binnen Goudappel Coffeng. 
 
De belangrijkste uitkomsten van de interviews staan hierna vermeld.  
 
Diverse partijen gaven aan dat mechanische oplossingen als roltrappen en liften enkel als 
toevoeging gebruikt mogen worden, een hoogte overbruggen mag hier niet afhankelijk 
van zijn. De beide gemeenten houden beide een maximaal hellingspercentage van 4% 
aan. De heer Ditewig gaf aan dat helling best wat steiler mogen als er goede 
alternatieven in de buurt zijn. Wanneer de helling eenmaal ligt is de acceptatie van 
fietsers heel groot.  
 
Wanneer er een fietstunnel wordt aangelegd onder een station door, zorgt de gemeente 
voor een programma van eisen en ProRail voor de verdere uitvoering hiervan. 
 
De heer Zeegers gaf aan dat er bij het ontwerp rekening gehouden moet worden met een 
zo klein mogelijk hoogteverschil en een beperkte lengte van de hellingbaan. 
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De ontwerpers van Goudappel Coffeng houden voor hun hellingbanen doorgaans de 
CROW-norm aan of gebruiken de vuistregel 1:10 x hoogte (formule voor de richtlijn van 
ing. Roos). Wanneer een hellingbaan niet past worden de volgende alternatieven 
toegepast: 
— de te kruisen weg optillen zodat het te overbruggen hoogteverschil voor de fietsers 

verkleind wordt; 
— de hellingbaan steiler uitvoeren; 
— de kruising gelijkvloers gaan regelen, dit kan uiteraard alleen op de daarvoor geschikte 

wegen; 
— wanneer dit alles niet kan moet er overwogen worden een alternatieve route te 

zoeken. 
—  

4.4 Alternatieven voor fietshellingen 

In sterk stedelijke gebieden is het vaak niet mogelijk om hellingbanen aan te leggen 
volgens de gestelde richtlijnen. Er wordt dan vaak een afweging gemaakt tussen een 
steilere hellingbaan of een alternatief om de hoogte anders te overbruggen. Voorbeelden 
hiervan zijn het plaatsen van een trap al dan niet voorzien van fietsgoot, een lift of een 
roltrap. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.  

4.4.1 Trap 
Een trap is een vaak voorkomende voorziening om een hoogteverschil te overbruggen. In 
enkele gevallen wordt een trap gecombineerd met een hellingbaan. Het grote voordeel 
hiervan is dat voetgangers de hellingbaan niet hoeven op te lopen maar een snellere weg 
naar boven hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de Nesciobrug in Amsterdam. 
 
Er kan ook gekozen worden om enkel een trap aan te leggen voorzien van een fietsgoot. 
Het doel hiervan is vergroten van de toegankelijkheid van bruggen en tunnels voor 
fietsers. In de CROW-publicatie Ontwerpwijzer Fietsverkeer en in het Bouwbesluit 
(bouwregelgeving) zijn hier een aantal eisen voor opgesteld: 
— alleen toepassen indien een hellingbaan niet mogelijk is; 
— beide zijden van een trap dienen een goot te hebben; 
— goot bij voorkeur uitgevoerd in beton; 
- bovenkant goot gelijk met bovenkant traptrede; 
- helling trap niet steiler dan 25%, aantrede 30 cm, optrede 13,5 cm; 
— maximaal te overbruggen hoogte is 4 m, hoger mag indien er een bordes aangelegd 

wordt; 
— ter plaatse van bordes en bovenkant trap dient een minimale vrije ruimt van 1,1 m bij 

1,1 m te zijn (dit is korter dan de lengte van een fiets); 
— in verband met de toegankelijkheid is bij het ontbreken van een hellingbaan een lift 

vereist. 

4.4.2 Lift 
Wanneer ervoor gekozen wordt een liftinstallatie te plaatsen is het van belang dat de 
liftkooi groot genoeg is om een fiets in te plaatsen. Het CROW heeft de afmetingen van 
fietsen opgenomen in haar publicatie Ontwerpwijzer Fietsverkeer.  

 
 Een normale toerfiets voor volwassen heeft een lengte tussen de 180 en 195 cm, 

wanneer er ook ligfietsen en fietskarren in de lift moeten passen is een minimale 
maat van 220 cm vereist. 

 
Omdat de lift zich in openbaar gebied bevindt is het van belang dat de lift tegen een 
‘stootje’ kan en regelmatig wordt schoongemaakt. Ook is het van belang dat de lift zo 
transparant mogelijk uitgevoerd wordt om zo de sociale controle zo optimaal mogelijk te 
houden. 
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Een lift op zich mag nooit de enige voorziening zijn. Wanneer er een storing optreedt, 
zou de brug of tunnel niet meer gebruikt kunnen worden. 

4.4.3 Roltrap 
Er bestaan twee verschillende vormen roltrappen, de reguliere roltrap met treden en de 
zogenaamde rolpaden/transportbanden. Beide vormen zullen hier behandeld worden. 
 
Roltrap 
Wanneer er gekozen wordt voor een normale roltrap zal er rekening gehouden moeten 
worden met een gebruiksaanwijzing voor een veilig gebruik van de roltrap. Ook moet er 
zorgvuldig gekeken worden naar de capaciteit van een roltrap, wanneer men met de fiets 
aan de hand naar boven gaat kost dit veel meer ruimte op de ‘trap’. Bij de aanleg van 
roltrappen op een fietstracé moeten er speciale voorzieningen getroffen worden, zo moet 
de hellingshoek teruggebracht worden. De ‘Snelbinder’ (fietsbrug in Nijmegen) is van 30 
naar 24,5 graden teruggebracht. 
 

Bij de fietsbrug over de A16 en het HSL-traject nabij Prinsenbeek (Breda) is in het 
verleden een heftige discussie geweest over de uitvoering van de fietsbrug. In eerste 
instantie is de aanwonenden een fietsbrug met hellingbanen voorgesteld, uiteindelijk 
vond met dat er te weinig ruimte voor zou zijn waarna de opdrachtgever gekozen heeft 
voor het plaatsen van een trap met roltrappen. Volgens de gebruikers zorgden deze 
roltrappen voor diverse gevaarlijke situaties, nadat een rechter zich over de zaak 
gebogen had, zijn de roltrappen alsnog verwijderd en zijn er hellingbanen aangelegd.  

 
Aan het toepassen van roltappen zit wel een forse beperking. Het Liftinstituut stelt dat 
roltrappen nooit bedoeld zijn geweest voor het vervoeren van transportmiddelen. Vooral 
op plaatsen waar meer dan de helft van de gebruikers een fiets, kinderwagen of brommer 
bij zich heeft neemt de kans op een ongeval toe. De beheerder en fabrikant van de roltrap 
kan in het geval van een ongeval aansprakelijk gesteld worden. Fabrikanten en beheerders 
zijn verplicht rekening te houden met het toepassingsgebied. Er zal dus een gedegen 
risicoanalyse moeten worden uitgevoerd, die rekening houdt met de specifieke situatie 
van elke roltrap. Als, op basis van deze risicoanalyse, geen afdoende aanpassingen en 
maatregelen mogelijk zijn, dan moet van het toepassen van een roltrap worden afgezien 
(aldus het liftinstituut). 
 
Rlopad 
Een rolpad is niets anders dan een roltrap zonder treden, en is ontwikkeld voor het 
vervoeren van winkelwagens, doordat het hellingspercentage tussen de 10 en 12% ligt is 
dit rolpad ook bijzonder geschikt voor het vervoeren van fietsen. Met het toepassen van 
een rolpad kan in 38 meter een hoogteverschil van 8 meter overbrugd worden 
 
 Een voorbeeld van een rolpad is te vinden in Pernis. Foto’s van deze helling zijn te 

vinden in de voorbeeldenbank van het Fietsberaad. Enig verschil is dat het rolpad 
hier een helling heeft van 22%..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolpad in Tilburg (afb. 1)
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4.4.4 Fietslift 
In het Noorse Trondheim is sinds 1993 een fietslift actief, het systeem is vergelijkbaar met 
dat van een skilift, in plaats van aan te haken zet de fietser zijn voet op een plateau dat 
hem vervolgens omhoog voert. In de 12 jaar dat het systeem actief is, is er nog geen 
enkel ongeluk gebeurd. 
 
De fietslift heeft een capaciteit van 300 fietsers per uur en kan een maximaal 
hellingspercentage aan van 20%. Uit onderzoek is gebleken dat lift vooral gebruikt wordt 
door mensen onder de 50 jaar (94%). Ook geeft 41% van de mensen aan dat ze door de 
lift extra zijn gaan fietsen.  
 
Tot op heden is de lift in Trondheim de enige ter wereld, er liggen in Trondheim wel 
plannen voor twee nieuwe liften van respectievelijk 300 en 600 meter. In Brussel wordt 
komend jaar eenzelfde systeem aangelegd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fietslift Trondheim (afb. 2) 
 
 
 

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 4



Goudappel Coffeng | Het Fietsberaad Hellingen in fietsroutes 51 

       

 

 

6 Beantwoording 
onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 2 opgenomen 

onderzoeksvragen beantwoord. Enkele vragen zijn in de literatuurstudie 

al deels beantwoord en zullen hier niet uitvoerig behandeld worden. 

6.1 Analyse 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzochte hellingen en de (totale) 
enquêteresultaten (N=128) de onderzoeksvragen beantwoord. In de analyse zijn ook de 
resultaten van de observatie verwerkt. Bij de observaties is vooral gelet op de inspanning 
van de fietser. Als deze begint te slingeren, dan heeft de fietser moeite met de helling. 
Wanneer de fietser moet afstappen is de helling gewoon te steil. In de enquête konden 
gebruikers een oordeel geven over de hellingen. Hebben ze moeite om boven te komen of 
had de helling wel wat steiler gemogen? De beoordelingen en observaties zijn omgezet 
naar rapportcijfers.  
 

6.2 Welke ontwerprichtlijnen, kencijfers en vuistregels zijn er? 

Vanuit het CROW zijn er diverse richtlijnen voor het aanleggen van hellingbanen 
daarnaast hanteren ontwerpers bepaalde vuistregels om een helling te bepalen. 
 
In het hoofdstuk ‘Literatuur onderzoek’ wordt in paragraaf één uitgebreid ingegaan op de 
opbouw van helling in het heden en verleden. In de volgende grafiek zijn alle richtlijnen 
opgenomen. 
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(Richtlijnen verzameld — grafiek 4) 
 
 
Vanuit de bijeenkomst met ontwerpers van Goudappel Coffeng blijkt dat er vooral 
gewerkt wordt met de vuistregel uit het rapport van Roos, 1:10 x h. Hierin is h de te 
overbruggen hoogte.  
 
Voorbeeld: 
Voor een tunnel onder een provinciale weg door moet een hoogteverschil van 3 meter 
overwonnen worden. De formule ziet er dan als volgt uit: 1:10 x 3, wanneer we dit 
vereenvoudigen blijft er 1:30 over. Om één meter te overbruggen is dus 30 meter nodig, 
voor drie meter dus 3 x 30 = 90 meter. Om een verhouding om te rekenen naar procenten 
deel je 1 door 30 x 100%, dit zou dan betekenen dat je een helling creëert van 3,33%. 

6.3 Hoe steil mag een helling zijn? 

Wanneer vinden fietsers hellingen te steil? Is er een omslagpunt en is hier een duidelijke 
reden voor te vinden? 
Er is in dit onderzoek geen duidelijke bovengrens voor fietshellingen gevonden. Er blijkt 
wel een duidelijke relatie tussen het maximale hellingspercentage en de lengte van de 
helling (zie 6.3). 

6.4 Wat is de relatie met de lengte van de helling? 

Is er een relatie tussen het hellingspercentage en de lengte van de helling? Oftewel, mag 
een klein hoogteverschil overbrugd worden met een steilere hellingbaan? Zitten er ook 
uitersten aan de lengte van een hellingbaan?  
 
Uit de richtlijn van Roos is de bij de ontwerpers bekende vuistregelen 1 : (10 x Hoogte) 
afgeleid. Het getal 10 bepaalt hier de lengte en steilte van de hellingbaan. In het 
uitgevoerde onderzoek komt het getal 10 terug in de vorm van de X-factor. Dit getal is 
voor elke hellingbaan uit te rekenen en resulteert in de volgende tabel: 
 
De resultaten uit de enquête zijn hieraan gekoppeld door de mening van fietsers om te 
zetten in een rapportcijfer voor de brug of tunnel. Omdat het hier gaat om een cijfer voor 
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de gehele brug zijn de cijfers tegenover de gemiddelde X-waarde van de helling gezet en 
ontstaat de volgende grafiek. 
 
Zoals te zien is er een lineair verband tussen de beoordeling van een brug en de gevonden 
X-factor. Hoe hoger deze factor is, hoe hoger de beoordeling zal zijn. Er zijn wel twee 
uitzonderingen. Het Anaconda fietstracé scoort beter dan verwacht. Een reden zou 
kunnen zijn dat de inwoners van Lelystad gewend zijn aan het fietsen op hellingen door 
het vele aantal viaducten en bruggen dat er aangelegd is. 

 
 
De Maximatunnel in Rijssen scoort beduidend lager dan verwacht zou mogen worden. 
Reden hiervoor zou gezocht kunnen worden in de ‘vreemde’ vormgeving van het viaduct. 
Doordat er weinig overzicht is op bepaalde richtingen in de tunnel zou het kunnen zijn 
dat mensen dit hebben laten meespelen in het beoordelen van de hellingbanen.  
 
 

X-factor (grafiek 5) 
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Bij elke helling is ook de Z-waarde (zwaarte) berekend. De Z-waarde is een getal dat de 
som van de zwaarte van elk  segment van de helling weergeeft. Hierin komt duidelijk naar 
voren dat, hoe meer inspanning geleverd moet, des te lager de beoordeling uitvalt. 
 
De berekende beoordelingen van het de viaducten zijn ook vergeleken met de te 
overbruggen hoogte van de hellingbanen. Oftewel, zou een lager hoogteverschil zorgen 
voor een hogere beoordeling. Uit onderstaande grafiek blijkt dat er geen lineair verband 
is tussen het te overbruggen hoogteverschil en de beoordeling van de hellingbanen. Men 
heeft dus soms begrip voor de te overbruggen hoogte. 

Verband tussen X-factor en rapportcijfer
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6.5 Wat zijn de mogelijkheden als een hellingbaan niet past? 

Er zal gekeken worden naar alternatieve vormgeving van hellingbanen en de toepassing 
van andere hoogte overbruggende maatregelen. 
 
In hoofdstuk 4, paragraaf 3 wordt uitgebreid aandacht besteed aan alternatieven voor 
hellingbanen. De ter sprake komende alternatieven zijn een trap, lift, roltrap, rolpad en 
een fietslift. Het rolpad is hier het beste alternatief, doordat er geen capriolen uitgehaald 
hoeven te worden om de fiets op band te zetten. Enig probleem is dat er mechanische 
storingen kunnen zijn waardoor de helling te voet genomen moet worden. 
 
Wat betreft het ontwerp van de hellingbanen zijn er diverse mogelijkheden welke gelang 
naar beschikbare ruimte toegepast kunnen worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de 
Nesciobrug in Amsterdam en de Amstelwijck fietsbrug in Dordrecht. De hellingbaan van 
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de Nesciobrug is vormgegeven als een grote U, de Amstelwijck brug aan de westzijde als 
een Z of S. 
 
Hierbij moet de radius van de bochten wel in de gaten worden gehouden, wanneer deze 
te krap zijn moet een fietsers afremmen om de bocht te nemen en vervolgens meteen 
weer extra kracht zetten om het volgende deel van de helling te overbruggen. Andersom 
is een krappe bocht gevaarlijk bij het afdalen. Daarnaast zijn de bochten een ideaal 
moment voor het toepassen van horizontale plateaus. Zie afbeelding 14 en 15.  
 
Met de ervaring uit gehouden observaties blijkt dat fietsers op hellingen met bochten 
eenvoudiger omhoog komen dan op rechtstanden. Waarschijnlijk komt dit door de 
afwisseling in de helling waardoor je niet meer alleen gefocust bent op de helling. 
Wanneer er gekozen wordt voor een afwijkende vorm is het verstandig om een apart 
voetpad aan te leggen. 
 
Ook is het belangrijk dat eventuele sluiproutes opgenomen worden in de aanleg van het 
tracé, hiermee wordt voorkomen dat fietsers de helling kapot gaan rijden. Een goed 
voorbeeld hiervoor is de hellingbaan van de Moskesbrug in Breda.  

Links: S- of Z-bocht [afb. 16]  Rechts: U-bocht [afb. 17] 
 

6.6 Wat is de relatie met richtlijnen voor mindervaliden? 

In de richtlijnen voor mindervaliden zijn er ook richtlijnen vastgesteld voor het gebruik 
van hellingbanen. In hoeverre zijn hier relaties te vinden met de hellingbanen voor 
fietsers? 
 
In hoofdstuk 4, paragraaf 2 wordt uitgebreide aandacht besteedt aan dit onderwerp. De 
belangrijkste conclusie is dat de er eigenlijk geen overeenkomsten zijn tussen een 
invalidehelling en fietshelling. Het hellingspercentage is op invalidehellingen constant 
terwijl dit op fietshellingen fluctueert.  
 
Ook het toepassen van plateaus is niet in overeenstemming met gewenste fietshellingen. 
Een invalidenhelling kan wel gebruikt worden door fietsers echter is dit niet comfortabel 
door het grote aantal plateaus. Ook zal er in dat geval rekening gehouden moeten 
worden met de lengte van de plateaus. Andersom, een fietshelling gebruiken voor 
invaliden is niet mogelijk. 
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6.7 Aandachtspunten voor hellingbanen 

Bij het bezoeken van de hellingen zijn mij een aantal dingen opgevallen, deze 
aandachtspunten vergen weinig extra inspanningen en kosten maar zorgen wel voor een 
comfortabele helling. 
— De sociale veiligheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel voor hun 

tracékeuze, hierdoor is het van belang dat tunnel en bruggen zo ‘open’ mogelijk zijn. 
Een fietser moet kunnen zien wat hem te wachten staat. 

— Wanneer er gekozen wordt voor trap is het voor zowel de fietser als voetganger van 
belang dat deze makkelijk loopt. Zorg er daarom voor dat er een ideale op- en 
aantrede voor de trap gekozen wordt. Wanneer de trap breed genoeg is kan 
overwogen worden om twee verschillende trappen naast elkaar te leggen. 

— Bij het aanleggen van bruggen en tunnels is het van belang dat deze goed aansluiten 
op bestaande infrastructuur, hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van een 
steilere overgang, en het voorkomen van kruisingen onderaan een helling in verband 
met de snelheid van dalende fietsers (zie foto). 

— Zorg voor een goed overzicht op de fietshelling, hierdoor is het voor een gebruiker 
duidelijk hoever hij nog moet, en kan hij zich instellen op de klim. 

— Wanneer in de hellingbanen bochten aangelegd worden is het verstandig ervoor te 
zorgen dat de dalende fietser in de buitenbocht zit. Hiermee wordt voorkomen dat 
deze op de verkeerde helft van het fietspad terecht komt. 

— Zorg voor voldoende breedte, fietsers moeten elkaar op een helling ruim kunnen 
passeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moskesbrug bij station Breda-Prinsenbeek (afb. 18) 
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6.8 Discussie 

In dit onderzoek is vooral aandacht besteed aan de grotere hoogte verschillen vanaf  
2,5 meter. Het gebied tussen de 0 en 2,5 meter  kan op basis van dit onderzoek niet stevig 
onderbouwd worden. Wellicht dat de genoemde 4% voor kleinere hoogteverschillen aan 
de lage kant is. Het is dan ook aan de ontwerper om op deze kleinere hoogteverschillen 
de beste oplossing te kiezen op basis van de gegeven aandachtspunten. 
 

6.9 Aanbevelingen voor eventuele vervolgstudies 

Dit onderzoek is een tegenovergestelde benadering van het in 1984 gepubliceerde 
onderzoek van Van Laarhoven. In het betreffende onderzoek wordt vanuit het menselijk 
kunnen beredeneerd hoe steil een helling zou mogen zijn. Door het tijdsverschil tussen 
beide onderzoeken is het niet mogelijk om de door Van Laarhoven gevonden waarden te 
vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek. Het verdient daarom de aanbeveling om 
het onderzoek uit 1984 nogmaals uit te voeren. Naar verwachting zullen er grote 
verschillen optreden omdat het fietsenpark tegenwoordig bestaat uit veel fietsen met 
versnellingen en trap ondersteuning. 
 
Eén van de doelen van het onderzoek was het achterhalen van het snelheidsgedrag van 
fietsers op hellingen. Met de in het plan van aanpak besproken methode was dit helaas 
niet mogelijk. Een lasergun is niet nauwkeurig genoeg om de snelheid van een fietser op 
een helling in beeld te krijgen en snelheidsschattingen zijn niet betrouwbaar genoeg. 
Voor de veiligheid op fietspaden is het verstandig nader onderzoek te verrichten naar de 
effecten van elektrische fietsen op hellingen. 
 

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 4



Goudappel Coffeng | Het Fietsberaad Hellingen in fietsroutes 59 

       

 

 

7 Bronnen 
 
I. Hendriksen, L. Engbers, J. Schrijver, R. Gijlswijk van, J. Weltevreden, J. Wilting, Elektrisch 
Fietsen, Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden. Leiden, BOVAG/ HBD, 
juni 2008. 
 
Frieder Herb, ExtraEnergy.org Test 2008: 15 Bikes Rated ‘Very Good’. Tanna, Duitsland, 
augustus 2008. 
 
Imro Garcia, Willem Kastelijn, Geen veiligheidscertificaat voor oneigenlijk gebruik roltrap. 
Liftenvakblad. 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Fietsend achterop. Heerlen, augustus 2002. 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar 
motief en vervoerwijze. Heerlen, 2000-2007. 
 
A.J.M. van Laarhoven, Grondslagen voor het ontwerpen van hellingen ten behoeve van 
het fietsverkeer, juni 1984. 
 
Maarten Wijk, Handboek voor toegankelijkheid, 6e druk, maart 2008. 
 
Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW, april 2006. 
 
A.J.M. van Laarhoven, Ontwerpen van hellingen voor fietsers, Verkeerskunde 35, 
december 1984. 
 
Tekenen voor de fiets, CROW, augustus 1993. 
 
L. Roos, Rijwielpaden en voetpaden, Wegen, november 1946 
 
SWOV-Factsheet Fietsers, Leidschendam, december 2006 
 
SWOV-Factsheet Fietsvoorzieningen op wegvakken en kruispunten van 
gebiedsontsluitingswegen, Leidschendam, mei 2008 
 
Vademecum Fietsvoorzieningen, Mobiel Vlaanderen, mei 2008. 
 
Beeldmateriaal 
Google Maps, Kaartmateriaal 
Schindler, Foto rolpad Tilburg 
Trampe, Fietslift Trondheim 
C. ter Braack, Overzichtskaarten& overige foto’s 
 
 

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 4



Goudappel Coffeng | Het Fietsberaad Hellingen in fietsroutes 60 

       

 

 

 

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 4



 

 

 

Leefbaarheidsproject Haagweg 
Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1 

 

Gemeente Rijswijk 

 

16 mei 2013 

Definitief rapport 

BC3886-100-10 

 

 

  

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 5



 

 

 

  

A company of Royal HaskoningDHV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenttitel  Leefbaarheidsproject Haagweg 

  Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - 
VVA fase 1 

Verkorte documenttitel  Verkeersveiligheidsaudit Hoornbrug 

Status  Definitief rapport 

Datum  16 mei 2013 

Projectnaam  Verkeersveiligheidsaudit Hoornbrug 

Projectnummer  BC3886-100-101 

Auteur(s)  J. Hus & W. van der Wijk 

Opdrachtgever  Gemeente Rijswijk 

Referentie  BC3886-100-101/R0001/JHUS/Rott 

  

George Hintzenweg 85  

Postbus 8520  

3009 AM  Rotterdam  

+31 10 443 36 66 Telefoon 

+31(10)44 33 688 Fax 

info@rotterdam.royalhaskoning.com E-mail 

www.royalhaskoningdhv.com Internet 

Amersfoort 56515154 KvK 

 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

TRANSPORT & ASSET MANAGEMENT 

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 5



 
 
 
 
 
 
 

Verkeersveiligheidsaudit Hoornbrug - i - BC3886-100-101/R0001/JHUS/Rott 

Definitief rapport  16 mei 2013 

  

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 Blz. 

1 AUDITRAPPORT 1 

Projectbeschrijving 1 

Betrokkenen bij de audit 1 

Kenmerken uitvoering 1 

2 UITGANGSPUNTEN 2 

Beschikbare informatie en documentatie 2 

Gehanteerde toetsdocumenten 3 

3 BEVINDINGEN 4 

Toelichting op de nummering en onderdelen 4 

1. Algemene bevindingen 5 

2. Horizontaal en verticaal alignement 6 

3. Dwarsprofiel tussen de projectgrenzen 7 

5. Kruispunten en kruisingen 8 

6. Inrichting en uitrusting 10 

4 AUDITUITVOERING 11 

Verklaring Auditteam 11 

 
Bijlage 1 – Nummering bevindingen

willem
Text Box
SGR 14/2318 WABOA16 april 2014 V002985 SBOR productie 5



 
 
 
 
 
 
 

Verkeersveiligheidsaudit Hoornbrug  BC3886-100-101/R0001/JHUS/Rott 

Definitief rapport - 1 - 16 mei 2013 

  

 

1 AUDITRAPPORT  

Projectbeschrijving 

 
Project: Leefbaarheidsproject Haagweg,  
Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1 
 
De verkeerssituatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast van uiteenlopende aard. 
Naast geluidsoverlast ten gevolge van het wegverkeer, worden door omwonenden 
problemen ervaren van trillingen, stank, verkeersonveiligheid en een matige kwaliteit van 
de openbare ruimte. Daarnaast heeft het Stadsgewest Haaglanden de wens om het 
gebruik van de Haagweg als OV-corridor in de toekomst te intensiveren. Daartoe is het 
voornemen om met ander trammaterieel (agglonet) te gaan rijden. Om dit mogelijk te 
maken wordt het profiel van de trambaan verbreedt, en blijft voor autoverkeer één 
rijstrook per rijrichting over. Zodoende ontstaat een herprofilering van de Haagweg, 
waarbij de parallelstructuur wordt ingericht als fietsstraat. 
 
De gemeente Rijswijk heeft het geheel gedoopt tot ‘Leefbaarheidsproject Haagweg’. 
Onderdeel van het leefbaarheidsproject is het vervangen van de bestaande Hoornbrug. 
De nieuwe Hoornbrug dient een hogere doorvaarthoogte te krijgen. Om de 
hoogteverschillen te overbruggen is in het verticaal alignement van de hoofdrijbaan, en 
de tramrails voorzien in hellingspercentages die voor fietsverkeer te stijl zijn (ruim 5,5%). 
Daarom is een andere fietsstructuur ontworpen. De aanleiding om een 
verkeersveiligheidsaudit uit te voeren voor dit ontwerp is de wijze waarop de parallelle 
fietsstructuur met een zogenaamde fietswokkel is ingepast op deze hoofdfietsroute 
tussen Ypenburg en Den Haag. 
 
Deze verkeersveiligheidsaudit betreft een toets van het VO van de Hoornbrug. Conform 
de auditsystematiek (CROW) betreft dit een auditfase 2, conform de “Voorschrift 
Verkeersveiligheidsaudit, voorwaarden, proces en uitvoering” (EU-richtlijn 2008/96/EG, 
RWS-DVS, januari 2011) betreft dit auditfase 1. 
 
Betrokkenen bij de audit 

 
Opdrachtgever en 
Contactpersoon: 

Gemeente Rijswijk 
Dhr. M.W. van de Velde 

Ontwerpteam: Arcadis Nederland BV 
Auditleider: Ing. J. Hus 
Medeauditor: Ing. W. van der Wijk 
 
Kenmerken uitvoering 

 
Datum uitvoering audit: 8 mei 2013  
Locatie is bezocht Ja  
Datum Auditrapport: 16 mei 2013 
Auditfase: VVA 1 inpassend ontwerp / integraal inpassend ontwerp 
Opmerkingen:  
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2 UITGANGSPUNTEN 

Beschikbare informatie en documentatie 

 
Door de gemeente Rijswijk zijn circa 35 documenten digitaal verstrekt over het 
leefbaarheidsproject Haagweg, inclusief ontwerpen, ontwerp onderbouwingen en 
achtergronddocumentatie. Belangrijkste documenten welke voor deze audit zijn gebruikt 
staan weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1 Beschikbaar gestelde informatie en documentatie 

Titel document: Status binnen audit 

 

• Ontwerpnota verhoging Hoornbrug, Alternatief Ontwerp VO+ 
• Ontwerprapportage Beelkwaliteit: Leefbaarheid Haagweg gemeente 

Rijswijk, Voorlopig ontwerp+ Hoornbrug, Arcadis, 11 februari 2013, 

Versie 1.0 
• Definitief ontwerp Haagweg, Tram 15, Fietsstraat en Voorontwerp+ 

Hoornbrug, gemeente Rijswijk, 10 april 2013 

 

Achtergronddocument 
Achtergronddocument 
 

 
Achtergronddocument 

• Overzichtstekening (stand van zaken) Haagweg – Hoornbrug, Totaal 
overzicht (km 0-1400), Arcadis, 23 april 2013, projectnummer 
D01021.000165, tekeningnummer 0-09000, versie A.1 

Audit 

• Lengteprofielen Tram/Haagweg/Fietspad, Arcadis, 11 februari 2013, 
projectnummer D01021.000165, tekeningnummer 0-09002, versie A 

Audit 

  

 
Daarnaast is informatie verkregen via een gesprek op 8 mei 2013 tussen de heren Van 
De Velde en R. Doesburg van de gemeente Rijswijk en de leden van het auditteam, de 
heren Van der Wijk en Hus. In dit gesprek is het project toegelicht en zijn de 
projectgeschiedenis en reeds bekende knelpunten besproken.  
 
De highlights uit het gesprek zijn: 
• Aandacht van de auditors zal uit moeten gaan naar de langzaam verkeersstructuur 

op, vóór en na de Hoornbrug. Vooral de inpassing van de fietswokkel vraagt om een 
kwalitatief verkeersveiligheidsoordeel. 

• Daarnaast wenst de gemeente een oordeel over het gekozen dwarsprofiel van de 
fietsstraat, waarbij parkeren aan linkerzijde van de weg is voorzien. 
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Gehanteerde toetsdocumenten 

 
De opzet van deze verkeersveiligheidsaudit is gebaseerd op de Europese richtlijn 
2008/96/EG van 19 november 2008 betreffende “Het beheer van de verkeersveiligheid 
van weginfrastructuur”. 
 
Deze Europese richtlijn is door Rijkswaterstaat nader uitgewerkt in de ‘Voorschriften 
verkeersveiligheidsaudit – voorwaarden, proces en uitvoering’ d.d. 19 januari 2011.  
Deze Voorschriften vormen mede de basis voor deze rapportage. 
 
De audit betreft een beoordeling van het ontwerp ten aanzien van de effecten op de 
verkeersveiligheid én daarnaast op richtlijnen. Het ontwerp is gebaseerd op de ASVV 
2012. Daarnaast zijn andere richtlijnen en CROW-publicaties gebruikt. 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de normen en richtlijnen waaraan is getoetst. 
 
Tabel 2 Documenten waaraan in deze verkeersveiligheidsaudit wordt getoetst 

Toetsdocumenten Uitgave van 

 
1. Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) 

 
CROW, 203 

2. Basiskenmerken Wegontwerp – categorisering en inrichting van wegen CROW, 315 
3. ASVV 2012 CROW 
4. Ontwerpwijzer fietsverkeer CROW, 230 

5. Handboek verkeersveiligheid CROW, 261 
  

 
Bij de bevindingen in hoofdstuk 3 wordt soms verwezen naar een CROW-publicatie 
waarbij aangegeven wordt welke tabel of figuur van toepassing is. De bevindingen van 
het auditteam zijn daarnaast ook gebaseerd op eigen expertise en ervaringen. 
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3 BEVINDINGEN 

Toelichting op de nummering en onderdelen 

 
Doel en reikwijdte van de Verkeersveiligheidsaudit 
Deze Verkeersveiligheidsaudit is uitgevoerd met als enig doel op onafhankelijke wijze 
potentiële verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen 
aan te geven. Andere aspecten die een rol kunnen spelen bij beslissingen rond de opzet en 
uitwerking van infrastructurele projecten zijn bewust buiten beschouwing gelaten. Op deze 
manier wordt het mogelijk om verkeersveiligheid expliciet mee te wegen bij het besluit-
vormingsproces en bij de verdere uitwerking en uitvoering. 
 
De nummering (nr. x.y.z) van onderstaande bevindingen zijn als volgt te lezen: 
x = de auditfase (1 = VVA1 t/m 4 = VVA4). Deze auditfase betreft fase 3. 
y = aard van de bevinding 
z = het volgnummer van de bevinding 
 
De aard van de bevinding (y) is als volgt ingedeeld: 
1. algemeen; 
2. alignement; 
3. dwarsprofiel tussen projectgrenzen; 
4. aansluitingen; 
5. kruispunten en kruisingen; 
6. inrichting en uitrusting zoals bebording, markering, bebakening en verlichting. 
 
Niet alle bevindingen hieronder zijn van even groot belang. Onderscheid wordt gemaakt 
naar drie klassen (Tabel 3). 
 
Tabel 3 Ernstklasse bevinding 

Ernstklasse Omschrijving van de ernstklasse 
A   (afwijking): Afwijking van datgene dat gebruikelijk is. Herstel is naar het oordeel 

van het auditteam gewenst vanwege het negatieve effect op de 
verkeersveiligheid.  

EA (ernstige 
afwijking) 

Afwijking met een serieus ongevalsrisico. Verbeteringen zijn naar het 
oordeel van het auditteam dringend gewenst. 

O Opmerking of Observatie 
 
De in deze rapportage opgenomen nummering van bevindingen wordt telkens gestart 
met het eerstvolgende volgnummer zodat alle bevindingen van de complete set 
uitgevoerde audits een uniek nummer hebben en verwarring wordt voorkomen.  
 
In bijlage 1 zijn de nummers van de bevindingen op kaart aangegeven. 
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1. Algemene bevindingen 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.1.1 In verband met het horizontaal 
alignement met krappe bogen in 
combinatie met verticale hellingen, is 
het niet gewenst om bromfietsers ook 
gebruik te laten maken van de 
parallelle fietsvoorzieningen en 
fietswokkel. Vanwege de 
snelheidsverschillen tussen 
bromfietsers en fietsers kan dit leiden 
tot ernstige conflicten. 
 
 

De gereconstrueerde Haagweg en 
Hoornbrug heeft in de nieuwe situatie 
voor het autoverkeer nog maar één 
rijstrook per richting. 
Bromfietsverkeer past hier dan ook 
goed tussen, conform Duurzaam 
Veilig beleid ‘Bromfiets op de 
Rijbaan’. 
 
Tijdens de auditfase is door 
gemeente al aangegeven dat de 
bromfiets naar de rijbaan gaat op de 
Haagweg en de Hoornbrug. 

O 

 1.1.2 In het ontwerp is uitgegaan van een 
parallelle fietsstructuur met wokkel in 
plaats van de bestaande directe 
fietsstructuur. De fietsstructuur in het 
ontwerp leidt tot twee 
noemenswaardige risico’s  
1. De spiraalvormige fietsbrug kent 

een bochtig (horizontaal) 
alignement in combinatie met 
verticale hellingen. Dit vraagt veel 
van de stuurvaardigheid van 
fietsers. Foutjes in het sturen kan 
gemakkelijk leiden tot conflicten 
met andere fietsers en botsingen 
met leuningen.  

2. Extra omrijafstanden. Dit zou 
fietsers kunnen verleiden om 
gebruik te maken van de parallelle 
voetgangersstructuur. De 
fietsstructuur is fysiek gescheiden 
van autoverkeersstructuur  

 
Indien de fietsstructuur volledig 
parallel blijft en met het (directe) 
alignement van het autoverkeer zou 
meeliften, leidt dit tot een te grote 
verticale helling (5,5%) voor het 
fietsverkeer. Hierdoor wordt veel 
snelheid opgebouwd. Omdat 
stroomafwaarts (richting Den Haag) 
van de Hoornbruglaan een kruispunt 
aanwezig is met de Hoornbruglaan, 
kunnen hier ernstige conflicten met 
autoverkeer ontstaan. 

Het auditteam ondersteunt de keuze 
zoals opgenomen in het VO in 
afweging tussen de beide mogelijke 
fietsstructuren. Naar inschatting van 
het auditteam zijn de 
veiligheidsrisico’s in de directe 
parallelle fietsstructuur groter dan in 
de fietsstructuur met wokkel. 
 
In het voorliggende ontwerp is wel 
van belang dat voorkomen wordt dat 
fietsverkeer gebruik gaat maken van 
de voetgangersstructuur. Dit kan door 
weerstanden in te bouwen waarmee 
het voor fietsverkeer onaantrekkelijk 
wordt om dit te doen. Dat wil zeggen 
geen fietsgootjes langs de trappen en 
mogelijk zelfs hekjes overwegen. 
 
Zie ook bevinding 1.2.1 
 

O 

 1.1.3 Het ontwerp dat ter audit is   
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

aangeboden betreft een voorlopig 
ontwerp (VO). Daarbij zijn geen 
tekeningen met betrekking tot 
bebording, bebakening, markering, 
bewegwijzering, openbare verlichting 
en plaatsing van wegmeubilair 
betrokken. Deze aspecten zijn dan ook 
niet in deze audit betrokken (m.u.v. 
bevindingen 1.5.3 en 1.6.1) 

 
 
 

O 

 
 
2. Horizontaal en verticaal alignement 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.2.1 De spiraalvormige fietsbrug kent zoals 
de naam al aangeeft een bochtig 
(horizontaal) alignement in combinatie 
met verticale hellingen. De 
‘neergaande’ fietsers richting Den 
Haag krijgen snelheidsvermeerdering, 
die ook in de eerste boog doorgaat 
(helling is 3,5%). Deze bocht is te krap 
om met (toenemende) snelheid 
bereden te kunnen worden, en de 
krapte van deze bocht zal mogelijk niet 
als zodanig herkend of ingeschat 
worden. Fietsers zullen door de 
snelheid geneigd zijn uit te wijken naar 
de buitenbocht, en mogelijk op de 
verkeerde helft uitkomen. Fietsers uit 
de tegenrichting krijgen daarentegen 
vanwege de opgaande helling een 
lagere fietssnelheid., Zij zullen eerder 
een slingerende beweging maken, 
geneigd zijn de binnenbocht te pakken 
en mogelijk ook op de verkeerde helft 
van het fietspad uitkomen. Conflicten 
tussen ‘neergaande’ en ‘opgaande’ 
fietsers liggen op de loer. 
 

1. Het doorzetten van het fietspad 
langs de hoofdrijbaan heeft de 
voorkeur, maar leidt tot een 
groter verticale helling (5,5%), 
waardoor nog meer snelheid 
wordt opgebouwd. Omdat 
stroomafwaarts bij de afrit naar 
de Hoornbruglaan een conflict 
met autoverkeer ontstaat, is deze 
optie niet aan te bevelen zolang 
dit kruispunt blijft bestaan. 
Opheffen van het kruispunt 
(uitvoeging) is dan nodig. Dit leidt 
dan tot een heroverweging (met 
kansen en bedreigingen) van de 
verkeersstructuur van de wijk. 

2. In de huidige fietsbrug 
configuratie dient overwogen te 
worden om juiste krappere bogen 
toe te passen, die door de 
fietsers als zodanig herkend 
worden. In analogie met de U-
bocht in de fietsbrug aan de 
andere kant van de Hoornburg 
zou dit kunnen worden uitgevoerd 
met bochtstralen van 6,5 meter. 
Er ontstaat dan voor fietsers 
richting Den Haag een lus met 
eerst een krappe haakse bocht, 
een korte rechtstand en daarna 
weer een krappe U-bocht. 
Zodoende ontstaat een éénduidig 
beeld met de krappe boog aan de 
zuidwest zijde van de brug. 

 

A 

 1.2.2 De tweede haarspeldbocht aan de Overwogen dient te worden om voor A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

zuidwest kant een straal van R=6,5 m. 
De neergaande fietser heeft daarvoor 
op een helling van 1,5% snelheid 
opgebouwd, en zal mogelijk met te 
hoge snelheid de krappe boog inrijden 
en daardoor uitwijken naar de 
buitenbocht en op de verkeerde 
fietspadhelft uitkomen. Ook hier geldt 
dat de stijgende fietser in de 
tegenrichting juist geneigd zal zijn om 
de binnenbocht te pakken. Hierdoor 
kunnen in de bochten conflicten 
ontstaan tussen de neergaande en 
stijgende fietser. 

de bocht over een lengte van circa 20 
meter een horizontaal (vlak) deel op 
te nemen. Dit vlakke stuk wordt dan 
gebruikt als ‘uitrijlengte’ waar de 
neergaande fietser zijn rijsnelheid 
kan afbouwen. Voor de opgaande 
fietsers kan het als rustpunt dienen 
(comfortaspect). 

 
3. Dwarsprofiel tussen de projectgrenzen  

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.3.1 De fietspadbreedte is 3,5 meter, en 
wordt ingeklemd tussen de leuningen 
van de fietsbrug. Hierdoor zal de 
effectieve fietspadbreedte met ca. 0,65 
meter afnemen (zie CROW-230 
ontwerpwijzer Fietsverkeer, figuur 7).  
Omdat deze leuningen zijn 
uitgebogen, zal dit effect wellicht iets 
minder zijn, maar naar verwachting 
nog steeds ca. 0,5 meter afname 
effectieve breedte. Dit in combinatie 
met de bevindingen 1.2.1 en 1.2.2 kan 
tot extra conflicten leiden tussen 
fietsers in de tegengestelde richting. 
 

De ontwerper dient na te gaan of de 
obstakelvrije afstand kan worden 
vergroot, en de effectieve 
fietspadbreedte van 3,5 meter in 
praktijk ook volledig kan worden 
benut, bijvoorbeeld door de leuning 
bij de voet verder naar buiten te 
plaatsen. A 

 1.3.2 De voetpaden zijn aan de beide zijden 
direct tegen de rijbaan voor 
autoverkeer geprojecteerd. Daarbij 
heeft het voetpad aan de zuidzijde een 
riante breedte van de 3,25 meter, 
terwijl het voetpad aan de noordzijde 
een smalle maat heeft van slechts 
1,50 meter (voor voetgangers uit twee 
richtingen is dat relatief smal).  
 

Comform de ASVV is een minimale 
voetpadbreedte van 1,80 meter 
wenselijk. Vanwege de 
snelheidsverschillen met autoverkeer 
is een bredere maat wenselijk, 
bijvoorbeeld 2 meter. Zie ook 
bevinding 1.3.3. 

A 

 1.3.3 Aan de noordzijde ligt het voetpad 
ingeklemd tussen fietspad en 
hoofdrijbaan tegen de autorijbaan, met 
fysieke scheiding (leuning) tussen 
fietspad en voetpad. Uit oogpunt van 
snelheids- en massaverschillen is dit 
een onlogische en onveilige 

Vanwege de snelheids- en massa 
verschillen is het veiliger om het 
voetpad te combineren met de 
fietsbrug, waarbij het voetpad aan de 
noordkant helemaal aan de 
buitenzijde komt te liggen. Het 
stijgpunt aan de westzijde komt dan 

EA 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

combinatie. Daarbij komt tevens dat 
voetgangers hierdoor aan de oostzijde 
(ter hoogte van de Laan van Beens) 
het fietspad moet kruisen. 
 

in de lus/wokkel.  

 1.3.4 De rijbaanbreedte voor autoverkeer is 
ter plaatse van de Hoornbrug 3,70 
meter. De ASVV geeft een maximale 
breedte van 3,50. Onduidelijk is 
waarom deze brede maatvoering is 
toegepast. De breedte is onvoldoende 
voor het passeren van files door 
hulpdiensten bij calamiteiten, of voor 
het passeren van gestrande 
voertuigen. De bredere maat kan wel 
leiden tot hogere rijsnelheden over de 
brug. Dit is onwenselijk, aangezien 
met zichtafstanden horend bij een 
ontwerpsnelheid van 50 km/uur 
rekening is gehouden.  
  

De ontwerper dient aan te geven wat 
de reden is van deze brede 
maatvoering. Indien het is om de 
doorgang voor hulpdiensten bij 
calamiteiten te garanderen dan dient 
nagegaan te worden of het trottoir 
aan de noordzijde mogelijk verbreedt 
kan worden. Hulpdiensten kunnen 
dan via trottoir doorgang vinden. Het 
trottoir aan de zuidzijde is al breed 
genoeg. 

A 

 1.3.5 De parallelstructuur van de Haagweg 
is vormgegeven als fietsstraat met aan 
de woningkant een trottoir. Aan de 
andere zijde van de fietsstraat liggen 
de langsparkeervakken. Daarnaast ligt 
een uitstapstrook, en de hoofdrijbaan 
van de Haagweg. Deze situatie is een 
wijziging ten opzichte van de 
bestaande situatie waarbij de 
parkeerstrook gedeeltelijk aan de zijde 
van de woningen ligt. 
 

Voordeel van de parkeerstrook 
tussen de fietsstraat en de 
hoofdrijbaan, is:  
• (Uitstappende) autopassagiers 

hebben goed zicht op 
tegemoetkomende fietsers op de 
fietsstraat. Openslaande 
passagiersdeuren liggen namelijk 
aan de zijde van de fietsstraat. 

• De parkeerstrook en uitstapstrook 
bieden ruimte aan overstekende 
voetgangers bij de VOP’s. Dit 
maakt oversteken in 
verschillende fasen mogelijk. 

 
Het auditteam ondersteunt de 
ontwerpkeuze.  
 

O 

 
5. Kruispunten en kruisingen 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.5.1 Bij het kruispunt Haagweg – 
Hoornbruglaan wordt het parallelle 
fietspad met twee krappe 
tegengestelde bogen uitgebogen. De 
fietser dient daarbij op korte afstand 
meerdere afzonderlijke potentiele 
conflictpunten overzien, begrijpen en 

De ontwerper dient na te gaan of 
voorkomen kan worden dat het 
fietspad uitgebogen moet worden. 
Bijvoorbeeld door het kruispunt in te 
richten als verblijfsgebied, mogelijk 
volgens de principes van Shared 
Space.  Daarbij dient de snelheid op 

A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

hierop reageren.  
De gevel van Haagweg 205 staat dicht 
op het fietspad en is daarbij 
zichtbelemmerend. Rijzicht voor 
fietsers is met ca. 12,5 meter 
onvoldoende. Ontwerpwijzer 
fietsverkeer (tabel 6) geeft 35 – 42 
meter voor hoofdfietsroutes.  
 

de uitrijstrook vanaf de Hoornbrug al 
afgepeld te worden met bijvoorbeeld 
een drempel. 
 
Een andere mogelijkheid is om de 
aansluiting voor autoverkeer af te 
sluiten (zie bevinding 1.2.1). 

 1.5.2 Bij het kruispunt Sir Winston 
Churchilllaan/Eiklaan zullen fietsers uit 
de richting Den Haag geneigd zijn de 
binnenbocht te nemen. Dit kan tot 
conflicten leiden met overig 
(fiets)verkeer. 
 

Aanbevolen wordt een directe 
fietsverbinding aan te leggen tussen 
de Haagweg noordzijde en de 
fietsbrug, buiten het kruispunt Sir 
Winston Churchilllaan/Eiklaan om. 

A 

 1.5.3 In het rechter opstelvak van de 
Haagweg net voor de Acacialaan staat 
een pijlmarkering voor 
rechtdoor/rechtsaf. De rechtsaf pijl is 
waarschijnlijk bedoeld voor de 
parallelweg, maar kan verwarrend zijn, 
omdat autoverkeer mogelijke rechtsaf 
zouden willen slaan de Acacialaan in, 
maar deze is hier éénrichtingsverkeer.  
 

Rechtsaf pijl weglaten, en de 
ontwerper dient na te gaan of de 
entree naar de parallelweg iets 
verschoven kan worden en haakser 
ingestoken kan worden, naar 
analogie van de oplossing bij de 
zuidelijke parallelweg ter hoogte van 
de Lindelaan. 

A 

 1.5.4 De parallelwegen van de Haagweg 
welke als fietsstraat worden ingericht 
hebben relatief lange rechtstanden. 
Autoverkeer kan hier bij rustig 
fietsverkeer hogere snelheden 
ontwikkelen. Dit kan tot conflicten 
leiden bij 
voetgangersoversteekplaatsen (o.a. bij 
tramhaltes en kruispunten).  
 

De ontwerper dient 
snelheidsremmende en/of attentie 
verhogende maatregelen ter plaatse 
van de 
voetgangersoversteekplaatsen te 
overwegen. 

A 

 1.5.5 Bij het kruispunt Haagweg – Lindelaan 
worden fietsers die oversteken naar de 
Lindelaan geacht zich op te stellen 
aan de linkerkant van de fietsstraat (er 
wordt voorzien in opstelruimte). De 
fietsers in de tegenrichting dienen 
daarbij tussen de opgestelde fietsers 
en doorgaande fietsers richting Den 
Haag te manoeuvreren. Wanneer 
tegelijkertijd ook autoverkeer op de 
fietsstraat uit de tegenrichting komt 
kan dit tot een ‘rommelige’ en 
onveilige situaties leiden. 
 

De ontwerper dient te onderzoeken of 
op een andere wijze voorzien kan 
worden in voldoende opstelruimte 
voor fietsers richting Lindelaan. 
Bijvoorbeeld door de rechter rijstrook 
van de Haagweg richting Den Haag 
ter hoogte van de fietsoversteek te 
verwijderen / de dubbele rijstrook ten 
behoeve van de 
verkeersregelinstallatie op het 
kruispunt Haagweg – Geestbrugweg 
te laten aanvangen direct na de 
fietsoversteek. In de ruimte die zo 
ontstaat kan het fietspad extra breed 

A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

gemaakt worden om de opstelruimte 
te optimaliseren. 
 

 

6. Inrichting en uitrusting 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.6.1 Hert beschikbare ontwerp geeft geen 
inzicht in de verdere inrichting en 
uitrusting. In volgende ontwerpfasen 
van VO naar DO zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 

In het ontwerp dient aandacht te zijn 
voor een sociaal veilige fietsstructuur: 
verlichting van de fietswokkel en de 
onderdoorgang van de Hoornbrug bij 
de Huis te Hoornkade. 

 
O 
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4 AUDITUITVOERING 

Project: Leefbaarheidsproject Haagweg,  
Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1 
 
Verklaring Auditteam 

 
Verklaring van voorkomen van belangenverstrengeling, onafhankelijkheid en 

geheimhouding 

 
Hierbij verklaren de de leden van het auditteam dat: 
 
1. zij voor en ten tijde van de verkeersveiligheidsaudit niet direct of indirect betrokken 

waren/zijn bij opdrachten voor het leefbaarheidsproject Haagweg die verband 
houden met ontwerpwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een wijze die 
kan resulteren in belangenverstrengeling. 

 
2. zij als onafhankelijk deskundige de in lid 1 bedoelde audit hebben uitgevoerd. 
 
3. zij behoudens enige bij krachtens de wet gestelde verplichtingen tot 

openbaarmaking, alle direct of indirect door of vanwege de opdrachtgever met 
betrekking tot de verschafte kennis, gegevens, documenten in welke vorm dan ook 
en de resultaten van de bewerking van een en ander niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de gemeente Rijswijk openbaar maken of hoe dan ook 
en aan wie dan ook, bekend maken. 

 
4. Hierbij bevestigen wij dat deze audit op 16 mei 2013 is afgerond volgens het 

‘Voorschrift verkeersveiligheidsaudit’. 
 
Datum: 16 mei 2013 
 
Auditleider:  

 
J (Johannes) Hus 

 
Datum: 
 
Teamlid audit: 
 

13 mei 2013 
 
W (Wim) van der Wijk  
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 1: 

 
Locatieduiding en nummering van de bevindingen 
 

 
 
Gegevens auditteam 
 
 
Naam: Ing. J. Hus 
Functie: Senior adviseur verkeer en vervoer / verkeersveiligheidsauditor 
Organisatie: Royal HaskoningDHV 
Adres: George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam 

Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam 
 
 
Naam: Ing. W. van der Wijk 
Functie: Senior adviseur verkeer en vervoer / verkeersveiligheidsauditor 
Organisatie: Royal HaskoningDHV 
Adres: Barbarossastraat 35, 6522 DK Nijmegen 

Postbus 15, 6500 AD Nijmegen  
 
 
 
 
 

=o=o=o= 
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Overzichtstekening Hoornbrug 

 
 
Overzichtstekening Haagweg tussen Lindelaan en Hoornbrug 

 
 
Overzichtstekening Haagweg ter hoogte van het kruispunt met de Lindelaan 

 

1.5.1 

1.5.3 

1.2.1 

1.3.5 1.5.4 

1.3.1  

1.3.2  

1.3.3 

1.3.4 

1.6.1 

1.5.2 1.2.2 

1.5.5 
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1 AUDITRAPPORT  

Projectbeschrijving 

 
Project: Leefbaarheidsproject Haagweg,  
Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1 
 
De verkeerssituatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast van uiteenlopende aard. 
Naast geluidsoverlast ten gevolge van het wegverkeer, worden door omwonenden 
problemen ervaren van trillingen, stank, verkeersonveiligheid en een matige kwaliteit van 
de openbare ruimte. Daarnaast heeft het Stadsgewest Haaglanden de wens om het 
gebruik van de Haagweg als OV-corridor in de toekomst te intensiveren. Daartoe is het 
voornemen om met ander trammaterieel (agglonet) te gaan rijden. Om dit mogelijk te 
maken wordt het profiel van de trambaan verbreedt, en blijft voor autoverkeer één 
rijstrook per rijrichting over. Zodoende ontstaat een herprofilering van de Haagweg, 
waarbij de parallelstructuur wordt ingericht als fietsstraat. 
 
De gemeente Rijswijk heeft het geheel gedoopt tot ‘Leefbaarheidsproject Haagweg’. 
Onderdeel van het leefbaarheidsproject is het vervangen van de bestaande Hoornbrug. 
De nieuwe Hoornbrug dient een hogere doorvaarthoogte te krijgen. Om de 
hoogteverschillen te overbruggen is in het verticaal alignement van de hoofdrijbaan, en 
de tramrails voorzien in hellingspercentages die voor fietsverkeer te stijl zijn (ruim 5,5%). 
Daarom is een andere fietsstructuur ontworpen. De aanleiding om een 
verkeersveiligheidsaudit uit te voeren voor dit ontwerp is de wijze waarop de parallelle 
fietsstructuur met een zogenaamde fietswokkel is ingepast op deze hoofdfietsroute 
tussen Ypenburg en Den Haag. 
 
Deze verkeersveiligheidsaudit betreft een toets van het VO van de Hoornbrug. Conform 
de auditsystematiek (CROW) betreft dit een auditfase 2, conform de “Voorschrift 
Verkeersveiligheidsaudit, voorwaarden, proces en uitvoering” (EU-richtlijn 2008/96/EG, 
RWS-DVS, januari 2011) betreft dit auditfase 1. 
 
Betrokkenen bij de audit 

 
Opdrachtgever en 
Contactpersoon: 

Gemeente Rijswijk 
Dhr. M.W. van de Velde 

Ontwerpteam: Arcadis Nederland BV 
Auditleider: Ing. J. Hus 
Medeauditor: Ing. W. van der Wijk 
 
Kenmerken uitvoering 

 
Datum uitvoering audit: 8 mei 2013  
Locatie is bezocht Ja  
Datum Auditrapport: 16 mei 2013 
Auditfase: VVA 1 inpassend ontwerp / integraal inpassend ontwerp 
Opmerkingen:  
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2 UITGANGSPUNTEN 

Beschikbare informatie en documentatie 

 
Door de gemeente Rijswijk zijn circa 35 documenten digitaal verstrekt over het 
leefbaarheidsproject Haagweg, inclusief ontwerpen, ontwerp onderbouwingen en 
achtergronddocumentatie. Belangrijkste documenten welke voor deze audit zijn gebruikt 
staan weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1 Beschikbaar gestelde informatie en documentatie 

Titel document: Status binnen audit 

 

• Ontwerpnota verhoging Hoornbrug, Alternatief Ontwerp VO+ 
• Ontwerprapportage Beelkwaliteit: Leefbaarheid Haagweg gemeente 

Rijswijk, Voorlopig ontwerp+ Hoornbrug, Arcadis, 11 februari 2013, 

Versie 1.0 
• Definitief ontwerp Haagweg, Tram 15, Fietsstraat en Voorontwerp+ 

Hoornbrug, gemeente Rijswijk, 10 april 2013 

 

Achtergronddocument 
Achtergronddocument 
 

 
Achtergronddocument 

• Overzichtstekening (stand van zaken) Haagweg – Hoornbrug, Totaal 
overzicht (km 0-1400), Arcadis, 23 april 2013, projectnummer 
D01021.000165, tekeningnummer 0-09000, versie A.1 

Audit 

• Lengteprofielen Tram/Haagweg/Fietspad, Arcadis, 11 februari 2013, 
projectnummer D01021.000165, tekeningnummer 0-09002, versie A 

Audit 

  

 
Daarnaast is informatie verkregen via een gesprek op 8 mei 2013 tussen de heren Van 
De Velde en R. Doesburg van de gemeente Rijswijk en de leden van het auditteam, de 
heren Van der Wijk en Hus. In dit gesprek is het project toegelicht en zijn de 
projectgeschiedenis en reeds bekende knelpunten besproken.  
 
De highlights uit het gesprek zijn: 
• Aandacht van de auditors zal uit moeten gaan naar de langzaam verkeersstructuur 

op, vóór en na de Hoornbrug. Vooral de inpassing van de fietswokkel vraagt om een 
kwalitatief verkeersveiligheidsoordeel. 

• Daarnaast wenst de gemeente een oordeel over het gekozen dwarsprofiel van de 
fietsstraat, waarbij parkeren aan linkerzijde van de weg is voorzien. 
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Gehanteerde toetsdocumenten 

 
De opzet van deze verkeersveiligheidsaudit is gebaseerd op de Europese richtlijn 
2008/96/EG van 19 november 2008 betreffende “Het beheer van de verkeersveiligheid 
van weginfrastructuur”. 
 
Deze Europese richtlijn is door Rijkswaterstaat nader uitgewerkt in de ‘Voorschriften 
verkeersveiligheidsaudit – voorwaarden, proces en uitvoering’ d.d. 19 januari 2011.  
Deze Voorschriften vormen mede de basis voor deze rapportage. 
 
De audit betreft een beoordeling van het ontwerp ten aanzien van de effecten op de 
verkeersveiligheid én daarnaast op richtlijnen. Het ontwerp is gebaseerd op de ASVV 
2012. Daarnaast zijn andere richtlijnen en CROW-publicaties gebruikt. 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de normen en richtlijnen waaraan is getoetst. 
 
Tabel 2 Documenten waaraan in deze verkeersveiligheidsaudit wordt getoetst 

Toetsdocumenten Uitgave van 

 
1. Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) 

 
CROW, 203 

2. Basiskenmerken Wegontwerp – categorisering en inrichting van wegen CROW, 315 
3. ASVV 2012 CROW 
4. Ontwerpwijzer fietsverkeer CROW, 230 

5. Handboek verkeersveiligheid CROW, 261 
  

 
Bij de bevindingen in hoofdstuk 3 wordt soms verwezen naar een CROW-publicatie 
waarbij aangegeven wordt welke tabel of figuur van toepassing is. De bevindingen van 
het auditteam zijn daarnaast ook gebaseerd op eigen expertise en ervaringen. 
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3 BEVINDINGEN 

Toelichting op de nummering en onderdelen 

 
Doel en reikwijdte van de Verkeersveiligheidsaudit 
Deze Verkeersveiligheidsaudit is uitgevoerd met als enig doel op onafhankelijke wijze 
potentiële verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen 
aan te geven. Andere aspecten die een rol kunnen spelen bij beslissingen rond de opzet en 
uitwerking van infrastructurele projecten zijn bewust buiten beschouwing gelaten. Op deze 
manier wordt het mogelijk om verkeersveiligheid expliciet mee te wegen bij het besluit-
vormingsproces en bij de verdere uitwerking en uitvoering. 
 
De nummering (nr. x.y.z) van onderstaande bevindingen zijn als volgt te lezen: 
x = de auditfase (1 = VVA1 t/m 4 = VVA4). Deze auditfase betreft fase 3. 
y = aard van de bevinding 
z = het volgnummer van de bevinding 
 
De aard van de bevinding (y) is als volgt ingedeeld: 
1. algemeen; 
2. alignement; 
3. dwarsprofiel tussen projectgrenzen; 
4. aansluitingen; 
5. kruispunten en kruisingen; 
6. inrichting en uitrusting zoals bebording, markering, bebakening en verlichting. 
 
Niet alle bevindingen hieronder zijn van even groot belang. Onderscheid wordt gemaakt 
naar drie klassen (Tabel 3). 
 
Tabel 3 Ernstklasse bevinding 

Ernstklasse Omschrijving van de ernstklasse 
A   (afwijking): Afwijking van datgene dat gebruikelijk is. Herstel is naar het oordeel 

van het auditteam gewenst vanwege het negatieve effect op de 
verkeersveiligheid.  

EA (ernstige 
afwijking) 

Afwijking met een serieus ongevalsrisico. Verbeteringen zijn naar het 
oordeel van het auditteam dringend gewenst. 

O Opmerking of Observatie 
 
De in deze rapportage opgenomen nummering van bevindingen wordt telkens gestart 
met het eerstvolgende volgnummer zodat alle bevindingen van de complete set 
uitgevoerde audits een uniek nummer hebben en verwarring wordt voorkomen.  
 
In bijlage 1 zijn de nummers van de bevindingen op kaart aangegeven. 
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1. Algemene bevindingen 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.1.1 In verband met het horizontaal 
alignement met krappe bogen in 
combinatie met verticale hellingen, is 
het niet gewenst om bromfietsers ook 
gebruik te laten maken van de 
parallelle fietsvoorzieningen en 
fietswokkel. Vanwege de 
snelheidsverschillen tussen 
bromfietsers en fietsers kan dit leiden 
tot ernstige conflicten. 
 
 

De gereconstrueerde Haagweg en 
Hoornbrug heeft in de nieuwe situatie 
voor het autoverkeer nog maar één 
rijstrook per richting. 
Bromfietsverkeer past hier dan ook 
goed tussen, conform Duurzaam 
Veilig beleid ‘Bromfiets op de 
Rijbaan’. 
 
Tijdens de auditfase is door 
gemeente al aangegeven dat de 
bromfiets naar de rijbaan gaat op de 
Haagweg en de Hoornbrug. 

O 

 1.1.2 In het ontwerp is uitgegaan van een 
parallelle fietsstructuur met wokkel in 
plaats van de bestaande directe 
fietsstructuur. De fietsstructuur in het 
ontwerp leidt tot twee 
noemenswaardige risico’s  
1. De spiraalvormige fietsbrug kent 

een bochtig (horizontaal) 
alignement in combinatie met 
verticale hellingen. Dit vraagt veel 
van de stuurvaardigheid van 
fietsers. Foutjes in het sturen kan 
gemakkelijk leiden tot conflicten 
met andere fietsers en botsingen 
met leuningen.  

2. Extra omrijafstanden. Dit zou 
fietsers kunnen verleiden om 
gebruik te maken van de parallelle 
voetgangersstructuur. De 
fietsstructuur is fysiek gescheiden 
van autoverkeersstructuur  

 
Indien de fietsstructuur volledig 
parallel blijft en met het (directe) 
alignement van het autoverkeer zou 
meeliften, leidt dit tot een te grote 
verticale helling (5,5%) voor het 
fietsverkeer. Hierdoor wordt veel 
snelheid opgebouwd. Omdat 
stroomafwaarts (richting Den Haag) 
van de Hoornbruglaan een kruispunt 
aanwezig is met de Hoornbruglaan, 
kunnen hier ernstige conflicten met 
autoverkeer ontstaan. 

Het auditteam ondersteunt de keuze 
zoals opgenomen in het VO in 
afweging tussen de beide mogelijke 
fietsstructuren. Naar inschatting van 
het auditteam zijn de 
veiligheidsrisico’s in de directe 
parallelle fietsstructuur groter dan in 
de fietsstructuur met wokkel. 
 
In het voorliggende ontwerp is wel 
van belang dat voorkomen wordt dat 
fietsverkeer gebruik gaat maken van 
de voetgangersstructuur. Dit kan door 
weerstanden in te bouwen waarmee 
het voor fietsverkeer onaantrekkelijk 
wordt om dit te doen. Dat wil zeggen 
geen fietsgootjes langs de trappen en 
mogelijk zelfs hekjes overwegen. 
 
Zie ook bevinding 1.2.1 
 

O 

 1.1.3 Het ontwerp dat ter audit is   
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

aangeboden betreft een voorlopig 
ontwerp (VO). Daarbij zijn geen 
tekeningen met betrekking tot 
bebording, bebakening, markering, 
bewegwijzering, openbare verlichting 
en plaatsing van wegmeubilair 
betrokken. Deze aspecten zijn dan ook 
niet in deze audit betrokken (m.u.v. 
bevindingen 1.5.3 en 1.6.1) 

 
 
 

O 

 
 
2. Horizontaal en verticaal alignement 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.2.1 De spiraalvormige fietsbrug kent zoals 
de naam al aangeeft een bochtig 
(horizontaal) alignement in combinatie 
met verticale hellingen. De 
‘neergaande’ fietsers richting Den 
Haag krijgen snelheidsvermeerdering, 
die ook in de eerste boog doorgaat 
(helling is 3,5%). Deze bocht is te krap 
om met (toenemende) snelheid 
bereden te kunnen worden, en de 
krapte van deze bocht zal mogelijk niet 
als zodanig herkend of ingeschat 
worden. Fietsers zullen door de 
snelheid geneigd zijn uit te wijken naar 
de buitenbocht, en mogelijk op de 
verkeerde helft uitkomen. Fietsers uit 
de tegenrichting krijgen daarentegen 
vanwege de opgaande helling een 
lagere fietssnelheid., Zij zullen eerder 
een slingerende beweging maken, 
geneigd zijn de binnenbocht te pakken 
en mogelijk ook op de verkeerde helft 
van het fietspad uitkomen. Conflicten 
tussen ‘neergaande’ en ‘opgaande’ 
fietsers liggen op de loer. 
 

1. Het doorzetten van het fietspad 
langs de hoofdrijbaan heeft de 
voorkeur, maar leidt tot een 
groter verticale helling (5,5%), 
waardoor nog meer snelheid 
wordt opgebouwd. Omdat 
stroomafwaarts bij de afrit naar 
de Hoornbruglaan een conflict 
met autoverkeer ontstaat, is deze 
optie niet aan te bevelen zolang 
dit kruispunt blijft bestaan. 
Opheffen van het kruispunt 
(uitvoeging) is dan nodig. Dit leidt 
dan tot een heroverweging (met 
kansen en bedreigingen) van de 
verkeersstructuur van de wijk. 

2. In de huidige fietsbrug 
configuratie dient overwogen te 
worden om juiste krappere bogen 
toe te passen, die door de 
fietsers als zodanig herkend 
worden. In analogie met de U-
bocht in de fietsbrug aan de 
andere kant van de Hoornburg 
zou dit kunnen worden uitgevoerd 
met bochtstralen van 6,5 meter. 
Er ontstaat dan voor fietsers 
richting Den Haag een lus met 
eerst een krappe haakse bocht, 
een korte rechtstand en daarna 
weer een krappe U-bocht. 
Zodoende ontstaat een éénduidig 
beeld met de krappe boog aan de 
zuidwest zijde van de brug. 

 

A 

 1.2.2 De tweede haarspeldbocht aan de Overwogen dient te worden om voor A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

zuidwest kant een straal van R=6,5 m. 
De neergaande fietser heeft daarvoor 
op een helling van 1,5% snelheid 
opgebouwd, en zal mogelijk met te 
hoge snelheid de krappe boog inrijden 
en daardoor uitwijken naar de 
buitenbocht en op de verkeerde 
fietspadhelft uitkomen. Ook hier geldt 
dat de stijgende fietser in de 
tegenrichting juist geneigd zal zijn om 
de binnenbocht te pakken. Hierdoor 
kunnen in de bochten conflicten 
ontstaan tussen de neergaande en 
stijgende fietser. 

de bocht over een lengte van circa 20 
meter een horizontaal (vlak) deel op 
te nemen. Dit vlakke stuk wordt dan 
gebruikt als ‘uitrijlengte’ waar de 
neergaande fietser zijn rijsnelheid 
kan afbouwen. Voor de opgaande 
fietsers kan het als rustpunt dienen 
(comfortaspect). 

 
3. Dwarsprofiel tussen de projectgrenzen  

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.3.1 De fietspadbreedte is 3,5 meter, en 
wordt ingeklemd tussen de leuningen 
van de fietsbrug. Hierdoor zal de 
effectieve fietspadbreedte met ca. 0,65 
meter afnemen (zie CROW-230 
ontwerpwijzer Fietsverkeer, figuur 7).  
Omdat deze leuningen zijn 
uitgebogen, zal dit effect wellicht iets 
minder zijn, maar naar verwachting 
nog steeds ca. 0,5 meter afname 
effectieve breedte. Dit in combinatie 
met de bevindingen 1.2.1 en 1.2.2 kan 
tot extra conflicten leiden tussen 
fietsers in de tegengestelde richting. 
 

De ontwerper dient na te gaan of de 
obstakelvrije afstand kan worden 
vergroot, en de effectieve 
fietspadbreedte van 3,5 meter in 
praktijk ook volledig kan worden 
benut, bijvoorbeeld door de leuning 
bij de voet verder naar buiten te 
plaatsen. A 

 1.3.2 De voetpaden zijn aan de beide zijden 
direct tegen de rijbaan voor 
autoverkeer geprojecteerd. Daarbij 
heeft het voetpad aan de zuidzijde een 
riante breedte van de 3,25 meter, 
terwijl het voetpad aan de noordzijde 
een smalle maat heeft van slechts 
1,50 meter (voor voetgangers uit twee 
richtingen is dat relatief smal).  
 

Comform de ASVV is een minimale 
voetpadbreedte van 1,80 meter 
wenselijk. Vanwege de 
snelheidsverschillen met autoverkeer 
is een bredere maat wenselijk, 
bijvoorbeeld 2 meter. Zie ook 
bevinding 1.3.3. 

A 

 1.3.3 Aan de noordzijde ligt het voetpad 
ingeklemd tussen fietspad en 
hoofdrijbaan tegen de autorijbaan, met 
fysieke scheiding (leuning) tussen 
fietspad en voetpad. Uit oogpunt van 
snelheids- en massaverschillen is dit 
een onlogische en onveilige 

Vanwege de snelheids- en massa 
verschillen is het veiliger om het 
voetpad te combineren met de 
fietsbrug, waarbij het voetpad aan de 
noordkant helemaal aan de 
buitenzijde komt te liggen. Het 
stijgpunt aan de westzijde komt dan 

EA 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

combinatie. Daarbij komt tevens dat 
voetgangers hierdoor aan de oostzijde 
(ter hoogte van de Laan van Beens) 
het fietspad moet kruisen. 
 

in de lus/wokkel.  

 1.3.4 De rijbaanbreedte voor autoverkeer is 
ter plaatse van de Hoornbrug 3,70 
meter. De ASVV geeft een maximale 
breedte van 3,50. Onduidelijk is 
waarom deze brede maatvoering is 
toegepast. De breedte is onvoldoende 
voor het passeren van files door 
hulpdiensten bij calamiteiten, of voor 
het passeren van gestrande 
voertuigen. De bredere maat kan wel 
leiden tot hogere rijsnelheden over de 
brug. Dit is onwenselijk, aangezien 
met zichtafstanden horend bij een 
ontwerpsnelheid van 50 km/uur 
rekening is gehouden.  
  

De ontwerper dient aan te geven wat 
de reden is van deze brede 
maatvoering. Indien het is om de 
doorgang voor hulpdiensten bij 
calamiteiten te garanderen dan dient 
nagegaan te worden of het trottoir 
aan de noordzijde mogelijk verbreedt 
kan worden. Hulpdiensten kunnen 
dan via trottoir doorgang vinden. Het 
trottoir aan de zuidzijde is al breed 
genoeg. 

A 

 1.3.5 De parallelstructuur van de Haagweg 
is vormgegeven als fietsstraat met aan 
de woningkant een trottoir. Aan de 
andere zijde van de fietsstraat liggen 
de langsparkeervakken. Daarnaast ligt 
een uitstapstrook, en de hoofdrijbaan 
van de Haagweg. Deze situatie is een 
wijziging ten opzichte van de 
bestaande situatie waarbij de 
parkeerstrook gedeeltelijk aan de zijde 
van de woningen ligt. 
 

Voordeel van de parkeerstrook 
tussen de fietsstraat en de 
hoofdrijbaan, is:  
• (Uitstappende) autopassagiers 

hebben goed zicht op 
tegemoetkomende fietsers op de 
fietsstraat. Openslaande 
passagiersdeuren liggen namelijk 
aan de zijde van de fietsstraat. 

• De parkeerstrook en uitstapstrook 
bieden ruimte aan overstekende 
voetgangers bij de VOP’s. Dit 
maakt oversteken in 
verschillende fasen mogelijk. 

 
Het auditteam ondersteunt de 
ontwerpkeuze.  
 

O 

 
5. Kruispunten en kruisingen 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.5.1 Bij het kruispunt Haagweg – 
Hoornbruglaan wordt het parallelle 
fietspad met twee krappe 
tegengestelde bogen uitgebogen. De 
fietser dient daarbij op korte afstand 
meerdere afzonderlijke potentiele 
conflictpunten overzien, begrijpen en 

De ontwerper dient na te gaan of 
voorkomen kan worden dat het 
fietspad uitgebogen moet worden. 
Bijvoorbeeld door het kruispunt in te 
richten als verblijfsgebied, mogelijk 
volgens de principes van Shared 
Space.  Daarbij dient de snelheid op 

A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

hierop reageren.  
De gevel van Haagweg 205 staat dicht 
op het fietspad en is daarbij 
zichtbelemmerend. Rijzicht voor 
fietsers is met ca. 12,5 meter 
onvoldoende. Ontwerpwijzer 
fietsverkeer (tabel 6) geeft 35 – 42 
meter voor hoofdfietsroutes.  
 

de uitrijstrook vanaf de Hoornbrug al 
afgepeld te worden met bijvoorbeeld 
een drempel. 
 
Een andere mogelijkheid is om de 
aansluiting voor autoverkeer af te 
sluiten (zie bevinding 1.2.1). 

 1.5.2 Bij het kruispunt Sir Winston 
Churchilllaan/Eiklaan zullen fietsers uit 
de richting Den Haag geneigd zijn de 
binnenbocht te nemen. Dit kan tot 
conflicten leiden met overig 
(fiets)verkeer. 
 

Aanbevolen wordt een directe 
fietsverbinding aan te leggen tussen 
de Haagweg noordzijde en de 
fietsbrug, buiten het kruispunt Sir 
Winston Churchilllaan/Eiklaan om. 

A 

 1.5.3 In het rechter opstelvak van de 
Haagweg net voor de Acacialaan staat 
een pijlmarkering voor 
rechtdoor/rechtsaf. De rechtsaf pijl is 
waarschijnlijk bedoeld voor de 
parallelweg, maar kan verwarrend zijn, 
omdat autoverkeer mogelijke rechtsaf 
zouden willen slaan de Acacialaan in, 
maar deze is hier éénrichtingsverkeer.  
 

Rechtsaf pijl weglaten, en de 
ontwerper dient na te gaan of de 
entree naar de parallelweg iets 
verschoven kan worden en haakser 
ingestoken kan worden, naar 
analogie van de oplossing bij de 
zuidelijke parallelweg ter hoogte van 
de Lindelaan. 

A 

 1.5.4 De parallelwegen van de Haagweg 
welke als fietsstraat worden ingericht 
hebben relatief lange rechtstanden. 
Autoverkeer kan hier bij rustig 
fietsverkeer hogere snelheden 
ontwikkelen. Dit kan tot conflicten 
leiden bij 
voetgangersoversteekplaatsen (o.a. bij 
tramhaltes en kruispunten).  
 

De ontwerper dient 
snelheidsremmende en/of attentie 
verhogende maatregelen ter plaatse 
van de 
voetgangersoversteekplaatsen te 
overwegen. 

A 

 1.5.5 Bij het kruispunt Haagweg – Lindelaan 
worden fietsers die oversteken naar de 
Lindelaan geacht zich op te stellen 
aan de linkerkant van de fietsstraat (er 
wordt voorzien in opstelruimte). De 
fietsers in de tegenrichting dienen 
daarbij tussen de opgestelde fietsers 
en doorgaande fietsers richting Den 
Haag te manoeuvreren. Wanneer 
tegelijkertijd ook autoverkeer op de 
fietsstraat uit de tegenrichting komt 
kan dit tot een ‘rommelige’ en 
onveilige situaties leiden. 
 

De ontwerper dient te onderzoeken of 
op een andere wijze voorzien kan 
worden in voldoende opstelruimte 
voor fietsers richting Lindelaan. 
Bijvoorbeeld door de rechter rijstrook 
van de Haagweg richting Den Haag 
ter hoogte van de fietsoversteek te 
verwijderen / de dubbele rijstrook ten 
behoeve van de 
verkeersregelinstallatie op het 
kruispunt Haagweg – Geestbrugweg 
te laten aanvangen direct na de 
fietsoversteek. In de ruimte die zo 
ontstaat kan het fietspad extra breed 

A 
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Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

gemaakt worden om de opstelruimte 
te optimaliseren. 
 

 

6. Inrichting en uitrusting 

Tek.nr. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 

 1.6.1 Hert beschikbare ontwerp geeft geen 
inzicht in de verdere inrichting en 
uitrusting. In volgende ontwerpfasen 
van VO naar DO zal dit verder 
uitgewerkt worden.  
 

In het ontwerp dient aandacht te zijn 
voor een sociaal veilige fietsstructuur: 
verlichting van de fietswokkel en de 
onderdoorgang van de Hoornbrug bij 
de Huis te Hoornkade. 

 
O 
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4 AUDITUITVOERING 

Project: Leefbaarheidsproject Haagweg,  
Verkeersveiligheidsaudit VO Hoornbrug - VVA fase 1 
 
Verklaring Auditteam 

 
Verklaring van voorkomen van belangenverstrengeling, onafhankelijkheid en 

geheimhouding 

 
Hierbij verklaren de de leden van het auditteam dat: 
 
1. zij voor en ten tijde van de verkeersveiligheidsaudit niet direct of indirect betrokken 

waren/zijn bij opdrachten voor het leefbaarheidsproject Haagweg die verband 
houden met ontwerpwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een wijze die 
kan resulteren in belangenverstrengeling. 

 
2. zij als onafhankelijk deskundige de in lid 1 bedoelde audit hebben uitgevoerd. 
 
3. zij behoudens enige bij krachtens de wet gestelde verplichtingen tot 

openbaarmaking, alle direct of indirect door of vanwege de opdrachtgever met 
betrekking tot de verschafte kennis, gegevens, documenten in welke vorm dan ook 
en de resultaten van de bewerking van een en ander niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de gemeente Rijswijk openbaar maken of hoe dan ook 
en aan wie dan ook, bekend maken. 

 
4. Hierbij bevestigen wij dat deze audit op 16 mei 2013 is afgerond volgens het 

‘Voorschrift verkeersveiligheidsaudit’. 
 
Datum: 16 mei 2013 
 
Auditleider:  

 
J (Johannes) Hus 

 
Datum: 
 
Teamlid audit: 
 

13 mei 2013 
 
W (Wim) van der Wijk  
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 1: 

 
Locatieduiding en nummering van de bevindingen 
 

 
 
Gegevens auditteam 
 
 
Naam: Ing. J. Hus 
Functie: Senior adviseur verkeer en vervoer / verkeersveiligheidsauditor 
Organisatie: Royal HaskoningDHV 
Adres: George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam 

Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam 
 
 
Naam: Ing. W. van der Wijk 
Functie: Senior adviseur verkeer en vervoer / verkeersveiligheidsauditor 
Organisatie: Royal HaskoningDHV 
Adres: Barbarossastraat 35, 6522 DK Nijmegen 

Postbus 15, 6500 AD Nijmegen  
 
 
 
 
 

=o=o=o= 
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Bijlage 1 
 

 Nummering bevindingen  
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Overzichtstekening Hoornbrug 

 
 
Overzichtstekening Haagweg tussen Lindelaan en Hoornbrug 

 
 
Overzichtstekening Haagweg ter hoogte van het kruispunt met de Lindelaan 

 

1.5.1 

1.5.3 

1.2.1 

1.3.5 1.5.4 

1.3.1  

1.3.2  

1.3.3 

1.3.4 

1.6.1 

1.5.2 1.2.2 

1.5.5 
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Deze tekening is onderdeel van de omgevingsvergunning 14.011997 4 april 2014 en
bepalend voor de herinrichting van de kruising Haagweg - Herenstraat en Geestbrugweg!
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