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Aan              : De gemeenteraad 

Van             : Jimmy Kunst 

Onderwerp  : Schoolfietsroutes van en naar De Droomgaard 

Datum        : 22 december 2021 

Documentnr  : D21.012674 

Zaaknummer : ZK21001538 

Geachte raadsleden, 

 

Om de schoolfietsroutes van en naar De Droomgaard verder te verbeteren, worden er extra 

verkeersmaatregelen uitgevoerd. Over deze maatregelen wordt voor u op 31 januari 2022 een 

informatieavond georganiseerd. In deze memo informeren wij u alvast over de maatregelen. 

 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek naar de schoolfietsroutes en op basis van de ervaringen 

van de eerste maanden dat De Droomgaard open is zijn de maatregelen naar voren gekomen. 

Onderzoeksbureau Sweco heeft het onderzoek naar de schoolfietsroutes uitgevoerd en zij hebben 

het bijgaande onderzoeksrapport opgesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 24 augustus 

2021 aan het college voorgelegd. Daarbij is besloten om de ervaringen van de eerste maand mee te 

nemen in de verbeterplannen, en dat er gelijktijdig met de eerste ervaringen invulling gegeven 

wordt aan de uitkomsten van het onderzoek. Nu alle maatregelen mede op basis van de eerste 

ervaringen bekend zijn en de kosten hiervan inzichtelijk zijn, heeft het college hierover kunnen 

besloten en informeren wij u over de maatregelen.  

 

Collegebesluit 

Het college heeft op basis van het onderzoek en de ervaringen het volgende besloten:  

1. Bij het kruispunt Rietsikkel – Witbol (aandachtlocatie 1) taludmarkering aan te brengen in 

de Witbol, een extra oversteekplaats voor voetgangers aanbrengen, het openbaar groen bij 

dit kruispunt tijdig te snoeien en geen vrijliggend fietspad langs de Rietsikkels aan te leggen 

tussen de Dorsvlegel en de Witbol. 

2. Het kruispunt De Goorn – Zuid Spierdijkerweg (aandachtlocatie 2) nader te onderzoeken, 

waarbij ook onderzoek gedaan wordt naar de routes van het zware verkeer, de 

voetgangersoversteekplaats bij het Tesselpad (aandachtlocatie 7) en het kruispunt De Goorn 

– Dwingel (aandachtlocatie 5).  

3. Op De Goorn en De Burg bij het Padje en de Argusvlinder (aandachtlocaties 3 en 6) de 

fietssuggestiestroken te verbreden naar een breedte van minimaal 1,70 meter en geen 

verkeersdrempel/-plateau of wegversmalling aan te brengen op De Goorn bij het Padje.  

4. Het kruispunt Dwingel - Vijverhof (aandachtlocatie 4) aan te passen in een gelijkwaardig 

kruispunt met een verhoogd plateau en in 2022 krediet hiervoor aan te vragen met het 

raadsvoorstel over de uitbreiding van de ambulante handelsplek.  

5. Geen fietspad aan te leggen ter plaatse van het bestaande pad is tussen de Rietsikkel en 

Dwingel langs de J. Elberssloot (aandachtlocatie 8). 

6. Verhoogde plateaus aan te brengen op de kruispunten Rietsikkel – Breeuwhamer, Rietsikkel 

– Kantbeugel en Dwingel – Kanteel – Spaarboog. 

7. Verkeerslichten te plaatsen bij de voetgangers-/fietsoversteekplaats op de Buitenroede bij 

het tankstation voor een bedrag van € 38.000,- ten laste van het krediet “Inrichting 

Openbare ruimte Kind centrum Avenhorn”.  
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Maatregelen op basis van onderzoek en op basis van ervaringen 

In het onderzoeksrapport staan aanbevelingen om acht aandachtlocaties verkeersveiliger te maken. 

In deze memo staat bij ‘onderbouwing maatregelen’ aangegeven welke aanbevelingen wel en niet 

overgenomen zijn. Verder zijn er verbeteringen voor andere locaties besloten die ook tijdens het 

onderzoek naar voren zijn gekomen. Daarnaast worden op basis van ervaringen van de eerste 

maanden nog meer maatregelen uitgevoerd. Een aantal kleine maatregelen zijn inmiddels 

uitgevoerd of worden momenteel uitgevoerd. Het parkeerterrein wordt op dit moment met 

ongeveer 20 parkeerplaatsen uitgebreid, omdat vooral bij regenachtig weer een duidelijk te kort 

aan parkeerplaatsen is. Verder zijn er voor de juiste rijrichting pijlen in het wegdek van het 

parkeerterrein aangebracht en zijn er ter verduidelijking van de Kiss+Ride-strook extra borden bij 

deze strook geplaatst. 

 

Opzet van het onderzoek 

Een groot deel van het onderzoek naar veilige fietsroutes was gericht op de gebruikservaringen van 

bewoners van Avenhorn/De Goorn. Het zijn immers de bewoners die dagelijks met verschillende 

verkeerssituaties te maken krijgen. Hieronder is de onderzoeksopzet kort toegelicht. 

 

Analyse van objectieve cijfers  

Bij de start van het onderzoek is alle beschikbare informatie op het gebied van verkeersongevallen 

en verkeersintensiteiten verzameld en geanalyseerd. Daarmee is belangrijke verkeerskundige 

informatie verkregen. Omdat cijfers niet alles zeggen, is in de vervolgstappen de nadruk gelegd op 

het zachtere aspect van ervaringen en belevingen van verkeerssituaties in de buurt. 

 

Quickscan ervaringen verkeersdeelnemers 

Tussen medio maart en eind april 2021 hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid gehad om 

digitaal te reageren op verkeerssituaties in de buurt. Dit kon via online participatietool IMBY. 

 

Werksessie belanghebbenden 

Naast de online participatietool, die voor iedereen beschikbaar was, zijn er een aantal verdiepende 

gesprekken gevoerd met belangenvertegenwoordigers zoals de politie, schoolbesturen, ouderraden 

en bewoners.  

 

Gebruikerservaringen 

De online participatietool heeft geleid tot 106 reacties die zijn ingediend door 54 verschillende 

bewoners. Op basis van alle reacties van zowel de online participatietool IMBY als de gesprekken is 

een prioriteitenvolgorde vastgesteld. Locaties die vaker zijn benoemd hebben daarbij een hogere 

prioriteit gekregen. Deze prioriteitenlijst is niet opgesteld om opmerkingen buiten te sluiten, maar 

om de gemeente inzicht te geven welke punten het meest benoemd zijn en volgens bewoners 

eerder aandacht behoeven dan de andere punten.  

 

De locaties op de Buitenroede zijn inmiddels gereconstrueerd en het kruispunt De Leet – Singel - 

Zuid-Spierdijkerweg is recent gereconstrueerd, waardoor deze locaties buiten de prioriteitenlijst zijn 

gehouden. Deze locaties blijven echter gemonitord worden net als alle verkeerssituaties in de 

gemeente.  

 

Veel van de knelpunten zijn een enkele keer benoemd in de tool en de gesprekken. Om een 

scheiding aan te brengen is voor de prioriteitenlijst een ondergrens aangehouden van 3 

verschillende meldingen over hetzelfde punt. Dit heeft geleid tot acht aandachtlocaties die in de 

onderstaande tabel en afbeelding weergegeven zijn. 
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Onderbouwing collegebesluit 

Kruispunt Rietsikkel – Witbol (aandachtlocatie 1) 

Bij dit kruispunt ontbreekt alleen in de Witbol taludmarkering. Het aanbrengen van taldumarkering 

in de Witbol draagt bij aan de herkenbaarheid van het gelijkwaardige kruispunt. Aan de hand van 

ervaringen is er direct ten westen van dit kruispunt behoefte aan een extra oversteekmogelijkheid 

voor voetgangers. Op deze wijze hoeven voetgangers van de Witbol naar De Droomgaard en vice 

versa alleen de Rietsikkel over te steken i.p.v. de Rietsikkel en de Witbol die rond schooltijden druk 

bereden worden. Het openbaar groen moet bij dit kruispunt tijdig gesnoeid worden, zodat kleine 

kinderen daar op de fiets goed zichtbaar zijn. Dit houden we goed in de gaten. Al deze 

werkzaamheden worden begin 2022 binnen de bestaande onderhoudsvoorzieningen uitgevoerd. 

Het doortrekken van het vrijliggende fietspad in de Rietsikkel wordt afgeraden vanwege de 

volgende redenen: 

Locatie Aantal 

reacties 

1. Kruispunt Rietsikkel - Witbol 9 

2. Kruispunt De Goorn – Zuid-Spierdijkerweg 8 

3. Kruispunt Padje - De Goorn 8 

4. Kruispunt Vijverhof - Dwingel 6 

5. Kruispunt De Goorn - Dwingel 5 

6. Kruispunt De Burg - Argusvlinder 4 

7. VOP De Goorn - Tesselpad 4 

8. Voet-/Fietspad tussen de Rietsikkel en de 

Dwingel langs de J. Elberssloot 

3 
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- Een vrijliggend fietspad in een verblijfsgebied past niet binnen de ontwerprichtlijnen 

van Duurzaam veilig. (De reden dat het fietspad er nu ligt, is om conflictpunten met in- 

en uitrijdend verkeer van en naar het tankstation te voorkomen). 

- De beëindiging van dit fietspad wordt als knelpunt genoemd. Verplaatsing van dit 

eindpunt is een verplaatsing van het knelpunt. 

- Een fietspad langs de uitritten leiden tot extra conflictpunten, waarmee het met het 

fietspad verkeersonveiliger wordt.  

 

Kruispunt De Goorn - Zuid Spierdijkerweg (aandachtlocatie 2), inclusief routes zwaar verkeer, 

voetgangersoversteekplaats bij het Tesselpad (aandachtlocatie 7) en het kruispunt De Goorn – 

Dwingel (aandachtlocatie 5) 

Uit de ongevallencijfers blijk niet dat het een gevaarlijk kruispunt is, maar uit de reacties van 

bewoners komt dit kruispunt wel naar voren. Het kruispunt geeft een subjectief verkeersonveilig 

gevoel. Is dit kruispunt onderdeel van de hoofdverkeersstructuur of onderdeel van een 

verblijfsgebied? Kan het kruispunt beter anders ingericht worden? Moet de 30 km/u-zone in De 

Goorn verlengd worden naar dit kruispunt al of niet met verkeersmaatregelen? Wat zijn de 

gewenste routes voor het vracht- en landbouwverkeer van en naar De Goorn en moeten hiervoor 

maatregelen genomen worden? Er spelen meerdere aspecten op dit kruispunt en zonder aanvullend 

onderzoek kan er geen passende oplossing gegeven worden. Het kruispunt De Goorn – Dwingel en 

de voetgangersoversteekplaats bij het Tesselpad kunnen ook meegenomen worden in dit 

aanvullende onderzoek. Dit onderzoek wordt begin 2022 uitgevoerd waarvoor met de begroting € 

20.000,- beschikbaar gesteld is. 

 

Kruispunten Padje – De Goorn en De Burg – Argusvlinder (aandachtlocaties 3 en 6) 

Op De Goorn en De Burg bij het Padje en de Argusvlinder zijn de bestaande fietssuggestiestroken 

met een breedte van ongeveer 1 meter te smal. Geadviseerd wordt om deze conform de richtlijnen 

te verbreden naar een breedte van minimaal 1,70 meter. Op deze wijze komt er meer ruimte voor 

fietsers beschikbaar en gaan fietsers ook een breder gedeelte van de rijbaan gebruiken, wat de 

verkeersveiligheid bevorderd. Het verbreden van de fietssuggestiestroken wordt na de winter in het 

voorjaar van 2022 uitgevoerd. Op de grens van De Burg en De Goorn bevindt zich tussen het Padje 

en de Argusvlinder een brug die het verkeer enigszins afremt. De verwachting is dat hierdoor de 

snelheid op dit gedeelte van De Goorn en De Burg lager is dan de snelheidsmetingen waar het 

bijgaande rapport naar verwijst. De snelheidsmetingen zijn ten noorden van de Argusvlinder 

uitgevoerd. Vanwege de nabij gelegen woningen bij het Padje aan De Burg is geadviseerd om daar 

geen verhoogde verkeersdrempels of –plateaus aan te brengen, omdat dat naar verwachting 

trillingsoverlast gaat geven bij bewoners, met mogelijk schade aan de woningen. Mede vanwege de 

brug op de grens van De Burg en De Goorn dichtbij het Padje is ook geadviseerd om daar geen 

wegversmalling aan te brengen. Komende vanaf het noorden kan er bij duisternis, mist en/of 

neerslag slecht zijn op het verkeer en een eventuele wegversmalling aan de andere kant van de 

brug. Hierdoor kunnen sommige automobilisten onvoldoende anticiperen op de wegversmalling en 

het tegemoetkomende verkeer. Daarbij is een wegversmalling voor fietsende schoolkinderen geen 

gelukkige verkeersmaatregel, omdat zij klemgereden of afgesneden kunnen worden door het 

tegemoetkomende verkeer. De snelheidsremmende werking van een wegversmalling is overigens 

ook minimaal, omdat deze een minimale doorrijbreedte moeten hebben voor vracht-, 

landbouwverkeer en de brandweer. 

 

Kruispunt Dwingel – Vijverhof (aandachtlocatie 4) 

Het is opvallend dat het kruispunt Dwingel - Vijverhof een voorrangskruispunt is binnen een 30 

km/u-zone. Dit wijkt af van de ontwerprichtlijnen van Duurzaam Veilig. In een 30 km/u-zone moeten 

kruispunten of gelijkwaardig zijn of voorzien zijn van een uitritconstructie. Besloten is om dit 

kruispunt aan te passen in een gelijkwaardig kruispunt met een verhoogd verkeersplateau.  
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Hierdoor wordt de snelheid bij dit kruispunt verlaagd en de attentie van het kruispunt verhoogd. De 

kosten voor het aanpassen van dit kruispunt moeten nog uitgewerkt worden. In 2022 wordt voor de 

ambulante handelsplek bij dit kruispunt via een raadsvoorstel krediet aangevraagd. Besloten is om 

met dat raadsvoorstel ook krediet aan te vragen voor het aanpassen van het kruispunt. 

 

Voet-/Fietspad tussen de Rietsikkel en de Dwingel langs de J. Elberssloot (aandachtlocatie 8) 

Het bestaande pad tussen de Rietsikkel en Dwingel langs de J. Elberssloot wordt hoofdzakelijk 

gebruikt door voetgangers, maar fietsers maken hier ook gebruik van. Om hier een veilige 

fietsverbinding te creëren, moet er een voet- en fietspad naast elkaar aangelegd worden, zodat er 

nauwelijks menging plaatsvindt van fietsers en voetgangers op hetzelfde pad. Dit is een zeer 

ingrijpende maatregel, mede vanwege de brug die in deze verbinding ligt. Daarbij is de 

toegevoegde waarde van het realiseren van een fietspad op deze locatie zeer minimaal. Om de 

fietsoversteekplaats in de Buitenroede bij het tankstation te vermijden kan ook via de Dorsvlegel 

van en naar het kindcentrum gefietst worden. Deze route is ook korter dan de route via het pad 

langs de Jan Elberssloot. Zowel via de Dorsvlegel als via het eventuele fietspad moet de Dwingel en 

de Buitenroede van en naar kindcentrum overgestoken worden. De Dwingel is qua verkeer rustiger 

dan de Buitenroede bij het tankstation en fietsers hebben bij het oversteken van de Buitenroede bij 

de rotonde voorrang. Desalniettemin maken weinig fietsers gebruik van het huidige pad langs de 

Jan Elberssloot en de Dorsvlegel. Gelet op het bovenstaande is er op dit moment nog geen 

aanleiding om een fietspad langs Jan Elberssloot te overwegen. 

 

Kruispunten Rietsikkel – Breeuwhamer, Rietsikkel – Kantbeugel en Dwingel – Kanteel – Spaarboog 

De bestaande gelijkwaardige kruispunten Rietsikkel – Breeuwhamer, Rietsikkel – Kantbeugel en 

Dwingel – Kanteel – Spaarboog hebben geen verhoogde kruispuntplateaus. Deze locaties horen niet 

bij de acht aandachtlocaties uit het onderzoek, maar zijn uit reacties van bewoners / ouders tijdens 

het onderzoek wel naar voren gekomen. Om deze kruispunten verkeersveiliger te maken en de 

snelheid bij deze kruispunten te verlagen, is besloten op deze kruispunten kruispuntplateaus aan te 

brengen. De voorrangsregeling op deze kruispunten wordt dan ook beter nageleefd. Tevens wordt 

hiermee ontmoedigd dat vracht- en landbouwverkeer gebruik maakt van de Rietsikkel en de 

Dwingel. Aan de bewoners rond de drie kruispunten zijn de plateaus voorgelegd en hierop hebben 

wij geen bezwaren ontvangen. Begin 2022 worden deze plateaus aangebracht met de € 75.000,- die 

hiervoor in de begroting beschikbaar gesteld is. Voor het aanbrengen van deze plateaus wordt in he 

kader van het programma Kleine Infrastructuur subsidie bij de provincie Noord-Holland 

aangevraagd. 

 

Voetgangers-/fietsoversteekplaats in de Buitenroede bij het tankstation 

Van ouders, de verkeerscoaches en de schooldirecties van de Droomgaard hebben wij vernomen dat 

de voetgangers-/fietsoversteekplaats op de Buitenroede bij het tankstation rond schooltijden als 

onveilig ervaren wordt. Deze oversteekplaats is volgens de richtlijnen aangelegd en de 

voorrangsregeling is duidelijk. Dat er evengoed vaak voorrang verleend wordt aan fietsers wordt 

vooral uit goede wil gedaan. Dit maakt de situatie soms onveilig, omdat automobilisten in 

tegengestelde richting dan niet altijd ook voorrang geven aan de fietsers. Automobilisten geven in 

het algemeen in het verkeer vaker voorrang aan kinderen, terwijl de kinderen geen voorrang 

hebben. Daarbij worden bij dit soort oversteken ook vaak voorrang verleend aan fietsende 

volwassenen die geen voorrang hebben. Dit wordt bijvoorbeeld ook vaak bij rotondes gedaan, 

waarbij de fietsers geen voorrang hebben, zoals bij de voormalige rotonde op de Braken voor de 

realisatie van de N23. Het omdraaien van de voorrangsregeling bij deze oversteekplaats is 

overwogen. Buiten de schooltijden wordt de oversteekplaats echter te weinig gebruikt, waardoor 

automobilisten te weinig voorrang moeten verlenen aan fietsers, wanneer de voorrangsregeling 

omgedraaid is. Automobilisten verwachten hierdoor te weinig dat zij bij deze oversteekplaats 

voorrang moeten verlenen aan fietsers, met als gevolg dat er situaties kunnen ontstaan dat een 
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automobilist geen voorrang geeft aan een fietser. Het is daarom verkeersveiliger om de 

voorrangsregeling niet te wijzigen.  

 

Met het in standhouden van de bestaande voorrangsregeling kunnen de huidige onveilige situaties 

bij deze oversteekplaats rond schooltijden het beste voorkomen worden met verkeerslichten. Op 

deze wijze is het duidelijk wanneer voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken en wanneer de 

auto’s doorrijden. Deze verkeerslichten kunnen ingesteld worden dat zij alleen rond schooltijden 

aan zijn en daarbuiten uit staan, zonder te knipperen. De kosten voor het aanbrengen van de 

verkeerslichten zijn € 38.000,- en wordt gefinancierd ten laste van het krediet “Inrichting Openbare 

ruimte Kind centrum Avenhorn”. Het duurt ongeveer 4 maanden voordat de volledige 

verkeerslichtinstallatie geplaatst is.  

 

Communicatie 

Over de bovenstaande maatregelen wordt voor u op 31 januari 2022 een informatieavond 

georganiseerd. Ook wordt een persbericht opgesteld over de uit te voeren maatregelen. Via de 

website en het Koggennieuws wordt dit gecommuniceerd, en deze informatie wordt ook gedeeld 

met de schooldirecties van het kindcentrum. Als het onderzoek naar het kruispunt De Goorn - Zuid 

Spierdijkerweg, etc. afgerond is wordt u hierover geïnformeerd en wellicht moeten hierover 

besluiten genomen worden. 

 

 

 


