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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Medio 2021 wordt aan de Buitenroede in Avenhorn een Kindcentrum geopend waarin drie 
basisscholen en een kinderopvang worden gehuisvest. Vanaf komend schooljaar geldt voor 
veel basisschoolscholieren dat zij een andere en soms langere route moeten fietsen van en 
naar school. 
 
Gemeente Koggenland heeft signalen ontvangen over verkeersonveilige situaties bij het 
kruispunt Zuid-Spierdijkerweg/De Goorn (café d’Ontmoeting). Vooral voor kinderen is deze 
situatie lastig te overzien, bovendien zijn ze kwetsbaar. Daarnaast zijn er twee ernstige 
ongevallen gebeurd bij het kruispunt De Leet/Singel/Zuid-Spierdijkerweg. 
 
Gemeente Koggenland vindt de verkeersveiligheid van alle inwoners belangrijk, waarbij 
nadrukkelijke aandacht is voor kinderen, die vaak nog kwetsbaarder zijn in het verkeer. 
Gemeente Koggenland heeft Sweco gevraagd om de schoolfietsroutes van en naar het 
nieuwe Kindcentrum in beeld te brengen en te analyseren. 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

Een groot deel van het onderzoek naar veilige fietsroutes richt zich 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. 

 

1.2.1 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. 
 

1.2.2 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. 

 

1.2.3 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.  

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om te komen tot aanbevelingen en maatregelen die positief 

bijdragen aan de verkeersveiligheid op de schoolfietsroutes in Avenhorn/De Goorn.  

 

1.4 Leeswijzer 
Deze notitie begint met een korte context, waarin belangrijke, recente ontwikkelingen in 
Avenhorn en De Goorn zijn beschreven (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt gekeken naar wat 
de objectieve cijfers vertellen over de verkeersveiligheid binnen de gemeente (hoofdstuk 3). 

Figuur 1-1 - Online Participatietool IMBY 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgeoweb.software%2F2016%2F10%2F06%2Fklachten-naar-kansen-imby-tool%2F&psig=AOvVaw20viTFsyYZC7Z_3s4kSVGX&ust=1608731896992000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMja9rzf4e0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Hoofdstuk 4 geeft samenvattend weer welke informatie is opgehaald in het 
participatietraject. De notitie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Recente maatregelen Avenhorn 

De oversteekbaarheid van de Buitenroede is eerder al onderzocht (2016). Als resultante 

daarvan wordt de situatie verbeterd met diverse maatregelen. Volgens de planning zijn de 

werkzaamheden aan de Buitenroede medio 2021 gereed. In figuur 2-1 is de 

ontwerptekening weergegeven.  

 

 
Figuur 2-1  Ontwerptekening Buitenroede (2016) 

 

Omdat deze verkeerssituatie nieuw is, is het goed mogelijk dat verkeersdeelnemers nog 

moeten wennen aan de nieuwe situatie. De locatie Buitenroede wordt om die reden niet 

verder uitgelicht in deze notitie. 

 

De kruising De Leet/Singel/Zuid-Spierdijkerweg is ook recent aangepast naar aanleiding 

van twee ongevallen op dit kruispunt.  

 

De effecten van beide reconstructies zijn nog niet terug te zien in de objectieve 

verkeerscijfers. Wel zijn deze benoemd door de bewoners uit de gemeente. 

 

Reacties over beide locaties zijn uiteraard verwerkt maar worden niet verder uitgelicht in 

deze notitie. Hiervoor is gekozen omdat de locaties recent verbeterd zijn of in de zomer van 

2021 worden opgeleverd. Reacties vanuit de werksessies of de online participatietool- IMBY 

kunnen hiervoor worden gebruikt.  
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3 Analyse objectieve verkeerssituatie 

Belangrijke basisinformatie voor de analyse over verkeersveiligheid is de analyse van 

objectieve verkeersgegevens: verkeersintensiteiten, rijsnelheden en ongevalsgegevens. 

In dit hoofdstuk worden deze gegevens geanalyseerd in relatie tot de onderzoeksvraag en 

de resultaten separaat beschreven. 

 

3.1 Intensiteiten 

De gemeente heeft in 2019 de laatste tellingen uitgevoerd op diverse wegen in Avenhorn en 

De Goorn. Tellingen daarna zijn niet representatief geacht met het oog op de COVID-19-

pandemie en de daartoe door de overheid ingestelde maatregelen. In tabel 3-1 staan de 

intensiteiten en de gemeten rijsnelheden op de relevante locaties voor dit onderzoek. 

 

Hierbij is het gemiddelde van de intensiteiten op de werkdagen weergegeven (naar boven 

afgerond op 100-tallen), de V851 en de maximumsnelheid (ten tijde van de meting). 

 

Tabel 3-1  Intensiteiten en rijsnelheden Avenhorn/De Goorn 
Locatie Gemiddelde 

werkdagetmaalintensiteit 

[mvt] 

V85 

[km/u] 

Max 

snelheid 

[km/u] 

Buitenroede (tankstation) 7.600 52 50 

Buitenroede (Pater) 3.300 49 50 

Buitenroede (tussen Gaffel 4 en 

5) 

4.800 59 50 

Koningsspil (Avenhorn) 2.300 49 50 

De Burg 1a 2.200 65 50 

De Burg 4 2.400 61 50 

De Goorn 31 4.800 50 50 

Rietsikkel 2.800 47 30 

Dwingel (nabij Chinees) 7.000 36 30 

Dwingel 19 4.900 34 30 

Dwingel 80 2.700 43 30 

 

Vanuit het concept Duurzaam Veilig wordt een maximumwaarde voor een acceptabele 

intensiteit op erftoegangswegen (30 km/u) gehanteerd van 6.000 motorvoertuigen per 

etmaal. Bij hoger intensiteiten is er geen sprake meer van een verblijfsgebied, maar een 

verkeersgebied. 

 

Op de Dwingel ter hoogte van het Chinese restaurant (7.000) wordt deze overschreden. Op 

de Dwingel nabij nummer 19 (direct ten noordwesten van het kruispunt met de Kanteel) 

wordt deze grens benaderd. Beide tellocaties liggen vlakbij elkaar. De meting bij het 

Chinese restaurant is van maart 2019. Bij de Dwingel 19 is in juni 2019 gemeten. Uit de 

gegevens is niet te herleiden wat de oorzaak van dit verschil is. Mogelijke oorzaken kunnen 

zijn: maand juni is drukker dan maart, of de hogere waarde bij Chinees restaurant wordt 

veroorzaakt door verkeer dat vanaf De Goorn van en naar het parkeerterrein rijdt (twee keer 

per dag kinderen halen en brengen bij school, bezoek gezondheidscentrum). Wel is 

duidelijk dat de intensiteit op dit wegvak (bij het Chinese restaurant) de grens van de 

richtlijnen overschrijdt. Op de andere erftoegangswegen ligt de intensiteit lager dan de 

maximumwaarde. 

                                                      
1 De V85 is de snelheid die niet wordt overschreden door 85% van de passerende voertuigen 
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Voor gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) is geen grenswaarde aangegeven op 

etmaalniveau. Op uurniveau is de grenswaarde 1.600-3.200 motorvoertuigen. Deze waarde 

wordt op geen enkele plek overschreden. 

 

Uit tabel 3-1 blijkt dat de gereden snelheden op bijna alle wegen hoger is dan de maximum 

toegestane snelheid. Gezien het onderwerp van deze studie ‘veilige fietsroutes van en naar 

het Kindcentrum’ is dit een punt van aandacht. 

 

3.2 Ongevalsgegevens 

Verkeersongevallen waarbij de politie aanwezig is geweest, worden geregistreerd. Deze 

data worden verzameld en zijn op te vragen met het programma ViaStat, daarnaast krijgt de 

gemeente drie keer per jaar een verkeersveiligheidsrapportage BLIQ2 . 

 

Vanuit het programma ViaStat zijn de gegevens voor de kernen De Goorn en Avenhorn van 

de jaren 2014 tot en met 2020 opgevraagd. Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 3-2 en 

figuur 3-1. 

 

Tabel 3-2  Ongevallengegevens ViaStat  

Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

85 141 124 30 29 1 

 

In onderstaande figuur zijn de locaties van deze ongevallen weergegeven. Bij de 

beschrijving van de specifieke knelpunten worden ook de ongevallen op de betreffende 

locaties beschreven. 

 

 
Figuur 3-1 Ongevallen locaties Avenhorn/De Goorn (bron: Viastat) 

 
  

                                                      
2 BLIQ wordt opgesteld door STAR (Smart Traffic Accident Reporting) is een initiatief van de politie, Verbond van 

Verzekeraars en VIA. 
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Onderstaande figuur geeft de ongevallen (2014-2020) weer waarbij fietsers betrokken zijn 

geweest. Dit zijn er in totaal acht geweest. Bij geen van de ongevallen betrof het ongevallen 

met personen jonger dan 25 jaar. Bij één ongeval is de leeftijd onbekend. 

 

 
Figuur 3-2 Fietsongevallen in Avenhorn/De Goorn (2014-2020) 

 

De volledige BLIQ-rapportage van de ongevallen in de periode 2016-2020 is als bijlage 1 

toegevoegd aan deze notitie. Deze rapportage geeft een beeld van de verkeersongevallen 

in de gehele gemeente Koggenland, inclusief wegen van het hoogheemraadschap, 

provincie en het Rijk. 

Onderstaande tabel geeft de BLIQ-cijfers uit de gehele gemeente Koggenland. 

 

Tabel 3-3  Overzicht verkeersongevallen en - slachtoffers 2016-2020 

Tijdsperiode Status Verkeersongevallen Gewonden Doden 

2016 Definitief 191 31 3 

2017 Definitief 204 53 3 

2018 Afgesloten 177 35 0 

2019 Afgesloten 164 37 5 

2020 Voorlopig 137 41 6 

Totaal  873 197 17 

 

 

 

 

 

 
  



 

    10 (18)  

 

4 Gebruikerservaringen 

In het onderzoek naar veilige 

fietsroutes zijn ervaringen van 

bewoners enorm waardevol. Bewoners 

kunnen, als ervaringsdeskundige, veel 

waardevolle input leveren. Gelukkig 

leiden veel verkeersonveilige situaties 

niet direct tot ongevallen. De keerzijde 

is dat 'bijna ongevallen” of onveilige 

situaties niet objectief vastgelegd 

kunnen worden.  

 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd 

met bewoners, schoolbesturen, 

ouderraden en de politie. Tijdens deze 

gesprekken is uitvoerig gesproken over 

de verschillende verkeerssituaties 

binnen de gemeente. 

 

In de periode medio maart tot eind april 

2021 hebben alle bewoners van 

Avenhorn/De Goorn hun ervaringen ten 

aanzien van verkeersveiligheid in de 

gemeente kunnen delen via de IMBY-

tool (In My Back Yard). Bewoners hebben naast knelpunten ook oplossingen aangedragen 

die verkeerskundig zijn beoordeeld. 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. 

 

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 (tabel 4-1). Deze zijn hieronder kort beschreven in de paragrafen 

4.1 tot en met 4.9. De uitgebreide reacties van deze acht situaties zijn bijgevoegd 

als bijlage 2. 

 

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 

Tabel 4-1 prioriteitenlijst aandachtlocaties 

Figuur 4-1 Input IMBY participatietool 
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De locaties Buitenroede en De Leet/Singel/Zuid-Spierdijkerweg zijn ook benoemd als 

onveilige punten binnen de gemeente. Ze zijn recent, of worden binnenkort, 

gereconstrueerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Daarom zijn deze locaties buiten 

de prioriteitenlijst gehouden. De opmerkingen die gemaakt zijn over deze locaties worden 

integraal gedeeld met de gemeente. Reacties op beide locaties kan relevante informatie 

bevatten voor het monitoren van deze verkeerssituaties.  

 

De onderstaande beschouwingen zijn samenvattingen van reacties van bewoners. Bij elk 

punt zijn zowel de problemen als de oplossingsrichtingen beschreven die door de bewoners 

zijn aangegeven. Bij elk van de locaties is in een apart tekstblokje de reactie van de 

bewoners gespiegeld aan de intensiteiten, snelheden en ongevalsgegevens. 

 

4.1 Kruispunt Rietsikkel/Witbol 

Probleem volgens de bewoners: Het kruispunt 

Rietsikkel/Witbol wordt door de omgeving bestempeld als 

onveilig doordat verkeersdeelnemers onvoldoende 

overzicht hebben op de kruising. Een onoverzichtelijke 

‘slinger’ in de weg in combinatie met hoog groen ligt 

hieraan ten grondslag. Auto’s zouden hier hard rijden en 

ook zou er geen voorrang worden verleend.  

 

Oplossingsrichting volgens de bewoners: Bewoners 

hebben aangegeven dat er behoefte is aan (aparte) 

fietsfaciliteiten Vanuit de omgeving is de wens 

uitgesproken om naast (aparte) fietsfaciliteiten, zoals 

verderop op de Rietsikkel, ook een veilige oversteek te 

realiseren.  

Figuur 4-2 locatie Rietsikkel/Witbol 
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4.2 Kruispunt De Goorn/Zuid-Spierdijkerweg  

Probleem volgens de bewoners: Kruispunt De 

Goorn/Zuid-Spierdijkerweg (bij café d’Ontmoeting) is 

onoverzichtelijk. Ook zijn verkeersdeelnemers niet goed 

zichtbaar als deze het kruispunt naderen. Hier liggen zicht 

belemmerende bosschage en de hoek van de splitsing 

aan ten grondslag. De voorrangssituatie is met de bocht 

mee. Dit bemoeilijkt de oversteekbaarheid van De 

Goorn/De Burg. Omdat dit één van de huidige 

schoolfietsroutes is, fietsen hier regelmatig (jonge) 

kinderen.  

 

Daarnaast rijdt er veel en zwaar verkeer over De Goorn. 

Ook de snelheid van gemotoriseerd verkeer vormt een 

probleem. Tot slot parkeren er ook geregeld auto’s op de 

weg. Hierdoor moet verkeer uitwijken naar de andere weghelft.  

 

Oplossingsrichting volgens de bewoners: Een aanpassing van het kruispunt is niet 

zozeer wenselijk, maar noodzakelijk om de ‘levensgevaarlijke’ situatie te verbeteren. Daarbij 

kan gedacht worden aan een aanpassing van de voorrangssituatie of een aanpassing van 

het wegdek zodat de bocht visueel smaller wordt gemaakt. Ook het omleiden van 

doorgaand verkeer zou soelaas bieden. 

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt wordt onderstreept door de gemeten snelheden. Een deel van 

de onoverzichtelijkheid kan voorkomen worden door tijdig het groen te snoeien en daarmee laag genoeg 

te houden zodat ook kleine kinderen op de fiets zichtbaar zijn. Opvallend is dat hier aan de zijde van de 

Witbol geen drempel-markering is toegepast. Dit is een no-regret-maatregel die bijdraagt aan de 

herkenbaarheid van het kruispunt. Toepassen van een vrijliggend fietspaden wordt afgeraden vanwege 

het uitgangspunt van Duurzaam Veilig om binnen een verblijfsgebied de verkeerstromen te bundelen en 

gelijkwaardig te maken. 

 

Het aandeel groot verkeer is wellicht op te lossen door routering van deze voertuigen aan te passen. Dit 

aspect is op meerdere punten aangemerkt. Bij de beschrijving onder 4.5 is hier een oplossing voor 

aangedragen. Het kruispunt voldoet aan de richtlijnen die hiervoor gelden (met uitzondering van de 

ontbrekende drempelmarkering). 

 

Een andere punt wat niet direct bij deze locatie benoemd is, maar wel in relatie met deze locatie bezien 

kan worden is het doortrekken van het fietspad langs de Rietsikkel vanaf de Buitenbroede. Dit fietspad 

stopt nu bij de Dorsvlegel, maar er zijn ook opmerkingen gemaakt om deze door te trekken tot aan de 

Witbol. Deze optie wordt om een aantal redenen afgeraden. Dit zijn: 

 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 he 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 uitritjes leiden tot extra conflictpunten 

 De ruimte tussen de Rietsikkel en de woningen 

Figuur 4-3 locatie De Goorn/Zuid-Spierdijkerweg 
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4.3 Kruispunt Padje/De Goorn 

Probleem volgens de bewoners: Vanaf de Dorpsvaart 

fietsen fietsers de brug over richting De Goorn. De iets 

hellende brug zorgt ervoor dat fietsers met relatief hoge 

snelheid op De Goorn afrijden. Fietsers vanaf de 

Dorpsvaart moeten zich op De Goorn samenvoegen met 

hardrijdend autoverkeer. 

 

Oplossing volgens de bewoners: Om de samenvoeging 

van fietsers vanaf de Dorpsvaart en autoverkeer op De 

Goorn veilig te laten verlopen wordt gepleit voor 

snelheidsremmende maatregelen op De Goorn. Daarnaast 

zouden bewoners graag veilig willen oversteken op dit 

punt, zodat de verbinding met andere wijken wordt 

bevorderd. 

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt komt naar voren in de ongevallencijfers: één eenzijdig ongeval 

in 2016 waarbij een 76-jarige persoon is uitgegleden met de fiets.  

Vanuit de diverse reacties is dit duidelijk een subjectief verkeersonveilige locatie binnen de gemeente. Er 

spelen een aantal aspecten een rol op dit kruispunt. De eerste vraag die speelt is of dit kruispunt 

onderdeel is van de hoofdverkeersstructuur of onderdeel is van een verblijfsgbeid. De Singel is destijds 

aangelegd met als doel om als ontsluitingsweg te fungeren. Uit de verkeerscijfers blijkt dit niet. Wanneer 

De Singel ook daadwerkelijk als ontsluitingsweg gaan fungeren kan deze locatie als verblijfsgebied 

worden ingericht. 

Een andere vraag is, gezien de verkeersstromen op dit kruispunt, of de voorrangsregeling daarmee in 

samenhang is: de Burg heeft duidelijk lagere intensiteiten dan De Goorn en de Zuid-Spierdijkerweg. En 

of het daarmee niet logischer is om de voorrangsregeling aan de passen naar de route Zuid-

Spierdijkerweg-De Goorn. Een andere optie is om de grens van de 30-zone aan te passen, of in lijn met 

de motie vanuit de Tweede Kamer om de gehele bebouwde kom als 30 km-zone in te richten. 

Ook speelt hier de vraag of het gewenst is om grote voertuigen via deze weg door de woonkernen te 

laten rijden, of dat deze buiten de kernen om geleid kunnen worden, eventueel wellicht met een nieuwe 

ontsluitingsweg direct ten noorden van de woningen aan Citroengras.  

Al met al spelen hier diverse aspecten die het onmogelijk maken om zonder aanvullend onderzoek een 

passende oplossing te kunnen benoemen. Daarom adviseren wij hiervoor een aanvullend onderzoek uit 

te voeren, waarbij bovengenoemde punten aan de orde komen. 

Figuur 4-4 locatie Padje/De Goorn 
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4.4 Kruispunt Vijverhof/Dwingel 

Probleem volgens de bewoners: Het drukke kruispunt 

Vijverhof/Dwingel is lastig over te steken door veel, 

hardrijdend verkeer. 

 

Oplossing volgens de bewoners: Door bewoners is 

geen oplossing genoemd. 
 

 
 
 
 
 

 
  

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt wordt onderstreept door de snelheidsmetingen. Men rijdt harder 

dan de maximum toegestande snelheid. Er is nu geen maatregel op De Goorn getroffen om de 

automobilisten te wijzen op de oversteek voor fietsers en voetgangers. Mogelijk hierbij is het fysiek 

versmallen van de rijbaan in combinatie met een drempel om de snelheid te verlagen en de automobilist 

te attenderen op de oversteekplaats voor fietsverkeer. 

 

Dit knelpunt heeft een sterke relatie met het kruispunt De Burg/Argusvlinder (zie 4.6). Bij verder 

onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen dienen beide locaties in combinatie met elkaar te worden 

onderzocht. Blijkbaar fietst men tussen de wijken aan beide zijden van De Burg via de nieuwe fietsbrug 

en de Argusvlinder om hiermee het fietsen over de weg De Goorn en Dwingel te mijden. 

 

Tegenover het Burgpad is een voetgangersbrug voorzien. De kans is aanwezig dat deze brug ook door 

fietsers gebruikt zal worden. 

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt wordt onderstreept 

door de hoge rijsnelheden. Opvallend is dat dit een 

voorrangskruispunt is binnen een verblijfsgebied. Dit wijkt 

af van de ontwerprichtlijnen van Duurzaam Veilig Een 

maatregel om dit op te lossen is om de voorrangsregeling 

aan te passen in een gelijkwaardig kruispunt met een 

kruispuntplateau. Hiermee wordt de snelheid op het 

kruisingsvlak verlaagd en het attentieniveau van het 

kruispunt verhoogd. 

Figuur 4-5 locatie Vijverhof/Dwingel 
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4.5 Kruispunt De Goorn/Dwingel 

Probleem volgens de bewoners: Het gemotoriseerd 

verkeer rijdt vanaf De Goorn makkelijk de Dwingel op. De 

flauwe bocht in combinatie met relatief hoge snelheden 

resulteert in autoverkeer dat de bocht afsnijdt. Het 

kruispunt wordt als onoverzichtelijk bestempeld.  

Daarnaast zijn er geen voorzieningen voor fietsers en 

wordt ook de VOP niet gerespecteerd.  

 

Oplossing volgens de bewoners: (zwaar) autoverkeer 

omleiden en aanpassen van het kruispunt. 

 

 

 

4.6 Kruispunt De Burg/Argusvlinder 

Probleem volgens de bewoners: Onvoldoende 

verbinding met andere woonwijken. 

 

Oplossing volgens de bewoners: Voor een betere 

verbinding tussen de woonwijken ten oosten en westen 

van de Burg wordt door de omgeving geopperd om een 

brug te plaatsen in het verlengde van de Argusvlinder 

i.c.m. met snelheidsremmende maatregelen op De Burg. 

Hierdoor hoeven fietsers en voetganger zicht niet te 

mengen met het verkeer op De Burg, maar enkel over te 

steken. 

 

 

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt wordt onderstreept door de verkeersintensiteiten en  hoge 

rijsnelheden. Uit de verkeersongevallencijfers van de periode 2014-2020 blijkt dat er één eenzijdig 

ongeval heeft plaatsgevonden waarbij een 70-jarige fietser betrokken was en gewond raakte. Dit was in 

2018. Het kruispunt ligt in een verblijfsgebied (30-zone). Echter het verschil tussen de weginrichting van 

De Goorn in de 30-zone wijkt alleen af in een stukje wegmarkering. Mogelijk is dit niet voldoende voor 

bestuurders om het gedrag aan te passen. De woningen die dicht op de rijbaan staan maken het moeilijk 

om fysieke maatregelen te treffen.Uit de verkeerstellingen blijkt dat er circa 550 (middel)zware 

voertuigen per dag rijden,. 

 

Aanbevolen wordt om deze locatie niet als solitair punt aan te pakken maar in combinatie met andere 

maatregelen, zoals de locaties bij café d’Ontmoeting en de oversteek bij het Tesselpad. Daarbij wordt 

het ook aangeraden om te onderzoeken of het mogelijk is om grote voertuigen te weren door de kernen 

en deze bijvoorbeeld de vanaf de Zuid-Spierdijkerweg de route via De Burg naar de provinciale weg 

N194 te leiden. Tractoren en vrachtwagens kunnen dan ook via de parallelweg de route richting 

Vredemakersweg kiezen. 

Figuur 4-6 locatie De Goorn/Dwingel 

Figuur 4-7 locatie De Burg/Argusvlinder 
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4.7 Voetgangersoversteekplaats De 

Goorn/Tesselpad 

Probleem volgens de bewoners: Het autoverkeer op de 

Goorn rijdt vaak te hard en geeft daarnaast geen voorrang 

aan overstekend verkeer. Dit resulteert in een 

verkeersonveilige situatie. 

 

Oplossing volgens de bewoners: Door bewoners is 

geen oplossing genoemd.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.8 Voet-/Fietspad tussen de Rietsikkel en de 

Dwingel langs de J. Elberssloot 

Probleem volgens de bewoners: Bewoners geven aan 

graag langs de J. Elberssloot te fietsen om de drukke 

wegen, zonder aparte fietsvoorzieningen, te mijden. Het 

pad langs de J. Elberssloot is een voetpad en daarmee 

niet toereikend als fietspad. 

 

Oplossing volgens de bewoners: Bewoners hebben 

aangegeven het voetpad van de J. Elberssloot graag te 

willen upgraden tot fietspad.  

 

 

 

 

Verkeerskundige reactie: Dit knelpunt heeft een sterke relatie met het kruispunt Padje/De Burg (zie 

4.3). Realisatie van de extra brug betekent ook een extra locatie waar fietsers en voetgangers de Burg 

op kunnen rijden. Dit moet daarin ook meegewogen worden. Ander nadeel van deze locatie voor een 

nieuwe brug is dat deze niet op een logische plek ligt in de route voor verkeer vanuit de wijk ten westen 

van De Burg. Daar tegenover ligt deze dan wel logisch in de route die men blijkbaar kiest tussen beide 

wijken. Tevens moet onderzocht worden of de benodigde ruimte beschikbaar is. 

Verkeerskundige reactie: Dit probleem wordt onderstreept 

door de ongevalsggevens. Dit punt ligt midden tussen de 

kruisingen van De Goorn met de Dwingel (zie 4.5) en de 

Zuid-Spierdijkerweg (zie 4.2). Aanbevolen wordt om 

verbeterpunten voor deze drie punten in samenhang met 

elkaar te onderzoeken. Eén van de mogelijkheden hierbij is 

het aanpassen van de wegcategorie naar erftoegangsweg 

met een maximumsnelheid van 30 km/u en de daarbij 

passende weginrichting. Een eerste no-regret-maatregel is 

het realiseren van een wegversmalling ter plekke van deze 

oversteek. Hiervoor moet een passende plek worden 

gevonden in combinatie met de inritten en parkeervakken. 

Figuur 4-8 Locatie VOP De Goorn/Tesselpad 

Figuur 4-9 Locatie J. Elberssloot 
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4.9 Locaties Buitenroede en De Leet/Singel/Zuid-Spierdijkerweg 

Deze locaties zijn buiten de prioriteitenlijst gehouden, zoals eerder beschreven.  

 

 

  

Verkeerskundige reactie: Er zijn geen intensiteit- of ongevalsgegevens beschikbaar van deze locatie 

omdat het een voetpad betreft. Het huidige voetpad is circa 2 meter breed. Upgraden naar een fietspad 

is niet voldoende omdat er ook ruimte moet blijven bestaan voor voetgangers. Een volwaardig fietspad is 

minimaal 3 meter breed. Dit betekent dat dit verzoek ten koste gaat van de watergang en/of groen en 

bomen. Ons advies is daarom om dit voetpad te handhaven en niet te upgraden naar fietspad. 

Verkeerskundige reactie: Gezien de recente reconstructies en de opmerkingen vanuit de gesprekken 

en de IMBY-tool, adviseren wij om de getroffen maatregelen op deze locaties te monitoren. Hierbij ligt 

het voor de hand om niet alleen naar de objectieve cijfers te kijken (ongevalsgegevens en intensiteiten), 

maar ook de ervaringen van de gebruikers mee te nemen. Bij de situatie op de Buitenroede hebben de 

vertegenwoordigers van de school aangegeven hierbij graag aanwezig te zijn. Qua planning zou dit niet 

eerder dan in de tweede helft van dit jaar plaats kunnen vinden, wanneer de kinderen hebben kunnen 

wennen aan de situatie. 

Figuur 4-10 overzicht verzamelde reacties 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.6 

4.5 

4.7 

4.9 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 4 zijn alle verzamelde reacties samengevat en uitgesplitst in een probleem en 

(indien aangedragen) een oplossing. Ook is elke situatie voorzien van een verkeerskundige 

reactie.  

 

Als we kijken naar alle binnengekomen reacties is het aantal ‘Quick Wins’ om de 

verkeersveiligheid te bevorderen gering. Dit beperkt zich tot een aanbeveling tot: 

 Groenbeheer (onder andere locatie De Goorn/Zuid-Spierdijkerweg en Rietsikkel/Witbol). 

 Aanbrengen piano markering Witbol. 

 Wegversmalling voor de verkeersveiligheid VOP De Goorn/Tesselpad. 

  

Andere veelgenoemde problemen zijn meer generiek van aard en niet specifiek aan een 

locatie toe te wijzen. Oplossingen hiervoor behoeven nader onderzoek of hebben ruimtelijk 

een flinke impact. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Ten aanzien van autoverkeer: 

 hoge snelheden; 

 hoge intensiteiten; 

 groot, zwaar verkeer. 

 Situaties waar dringend wordt verzocht om (aparte) fietsfaciliteiten aan te leggen. Dit 

punt hangt sterk samen met het bovenstaande verkeer ten aanzien van veel autoverkeer 

die met hoge snelheden door het dorp rijden.  

 Slechte verbinding tussen Buitenplaats en omliggende wijken. 

 De verzoeken om zwaar verkeer beter om het dorp om te leiden. 

 
Opvallend is dat veel knelpunten veel voorkomen (ook op locaties die buiten de prioriteiten 
zijn gevallen). Het gaat dan met name om de hoge rijsnelheden en aandeel grote voertuigen 
op de wegen in de woonkernen. Dit is blijkbaar een algemeen punt van aandacht bij de 
bewoners. We adviseren dan ook om hier nader onderzoek naar uit te voeren. Dit kan 
gecombineerd wordt naar een onderzoek op welke wijze grote voertuigen om de kern heen 
geleid kunnen worden. Het opstellen van een Verkeerscirculatieplan (VCP) kan hierbij 
uitkomst bieden. 
Om de snelheid in de 30-zones te verlagen wordt de toepassing van fysieke maatregelen 
geadviseerd, omdat het merendeel van het verkeer lokaal bekend verkeer is. Het is bekend 
dat visuele maatregelen effect verliezen bij verkeer dat vaak langs deze visuele 
maatregelen rijden. Drempels blijven dan uiteindelijk de meest effectieve maatregel. 
 

 

 
 



 

 

 

 

Bijlage 1 BLIQ-rapport 
 

  



 

 

 

 

Bijlage 2 – Reacties prioriteitsvolgorde verkeerssituaties 

Kruispunt Rietsikkel / Witbol 

 
“De bocht is daar onoverzichtelijk en toch wordt er ingehaald. Dan is het fietspad 
doortrekken een veilige optie”. 
 
“Het lijkt mij veilig om het fietspad door te trekken aan linkerzijde van de rietsikkel en een 
veilige oversteek te creëren naar de Burghtlanden. de kinderen rijden dan veilig op een 
fietspad in plaats van op de gewone weg waar ook nog eens een onoverzichtelijke slinger in 
de weg zit”. 
 
“Een wijk met veel jongen kinderen die vanaf hier met de voet of fiets naar school zullen 
lopen. Om de wijk uit te gaan moet je veel verkeer van recht voorrang geven. Veel verkeer 
van link moet mij voorrang geven maar hebben hier niet altijd goed zicht op. Als kind zijde 
heb je toch minder verkeersinzicht en ben je veel kwetsbaarder dan de auto die vaak nog te 
hard rijd ook”. 
 
“Als wij vanaf de Witbol naar school fietsen, krijgen de fietsers uit de Witbol bij na nooit 
voorrang van de auto's die vanaf de Rietsikkel naar de Dwingel rijden”.  
 
“Bij veel verkeer uit de Goorn vandaan denk ik dat dit straks een zeer druk en 
onoverzichtelijk stuk wordt. Tot aan het fietspad dat reeds is aangelegd op de Rietsikkel”. 
 
“Vanaf de witbol gaan we dan oversteken. zebrapad/fietsoversteek met versmalling. Hoe we 
na dit punt verder fietsen, weten we nog niet helemaal. Richting tankstation en dan de lange 
weg of nog ergens tussendoor? Langs tankstation is wel altijd een drukke weg, zonder 
fietspad. Wellicht is een apart fietspad erlangs iets om ook nog over na te denken? Of is er 
een gunstige weg door de wijk heen? Dan hebben we nog een punt bij de Dwingel die 
aangepakt moet worden, als dit al niet wordt gedaan”. 
 
“Op dit punt komen bijna alle kinderen uit de burghtlanden de wijk uit. Er is geen veilige 
oversteek. Het zou fijn zijn als die hier gecreëerd wordt. (een zebrapad? Hoge drempel?) 
vanaf minimaal dit punt moet er een fietspad richting school zijn”. 
 
“Het lijkt ons een heel onveilig punt met onze fietsende kinderen. Ze moeten vanaf de 
Witbol oversteken en dan links af naar school. Maar als we nu rechtsaf gaan krijgen we 
soms al niet eens voorrang terwijl je dat wel hebt laat staat als je linksom moet”. 
 

“1. In de nieuwe situatie zijn geen aparte fietsfaciliteiten opgenomen. Een 
fietssuggestiestrook wordt welkom geacht; 
2. Het kruispunt is momenteel ingericht als een gelijkwaardig kruispunt, zonder de 
aanwezigheid van piano-markering op de Witbol; 
3. Hoge groene struiken op de Rietsikkel belemmeren het zicht richting de Witbol, waardoor 
gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan; 
4. Het is voor automobilisten onvoldoende duidelijk dat hier sprake is van een 30 km zone”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kruispunt De Goorn/Zuid-Spierdijkerweg 

 
“Op deze weg rijdt enorm veel verkeer. Fietsers rijden samen met auto's op rijbaan. Er is 
geen los fietspad. Mensen hebben altijd haast. Fietsers zijn hiervan de dupe”. 
 
“Op de fiets en ook met auto is vanaf de burg verkeer uit de zuid spierdijker weg slecht te 
zien. En dan vooral wat ze doen . Gebruiker vanaf de burg moet ver op het kruispunt staan 
voor je verkeer daarvan ziet”.  
 
“Slecht overzicht op deze kruising en er wordt op de wegen die hier op uit komen vaak 
(veel) te hard gereden”. 
 
“Komende vanaf de Burg is het een onoverzichtelijk kruispunt, je ziet pas op het allerlaatst 
moment dat er verkeer van de Zuid-Spierdijkerweg komt”. 
 
“Rijdend op de fiets vanaf de Burg richting de Goorn is deze weg van rechts (Zuid-
Spierdijkerweg) slecht zichtbaar, helemaal voor kinderen die kleiner zijn en daardoor niet 
boven het hek uit kunnen kijken” 
 
“Kruising Zuid-Spierdijkerweg De Goorn is voor het verkeer vanuit noordelijke richting 
onoverzichtelijk. Vooral voor jonge fietsers is het zicht hier slecht”. 
 
“Ik heb 3 kinderen waarvan er nu 2 naar VO zijn. Deze oversteek plek heb ik al meermalen 
aangegeven bij gemeente en VVN. VVn verwijst naar gemeente, gemeente zegt 'dat het wel 
meevalt'. Mijn kinderen hebben alledrie - en ikzelf ook!) meermalen de stoep op moeten 
springen wanneer er een vrachtwagen, tractor of gewoon een veel te snel rijdende auto 
aankwam zetten. Er is slecht overzicht en gewoon een gevaarlijk kruising. Mijn dochter zou 
heir straks dagelijks moeten fietsen. Ik ben helemaal voor fietsen, maar deze kruising is 
levensgevaarlijk. Wij steken over van De Goorn naar De Goorn. (rechtdoor dus eigenlijk)”. 

 
“1. De voorrangssituatie op het kruispunt De Goorn/Zuid-Spierdijkerweg is niet logisch. Het 
kruispunt is daarnaast onoverzichtelijk; 
2. Op de Zuid-Spierdijkerweg en De Burg parkeren auto’s midden op de weg (o.a. laden en 
lossen). Hiervoor moet verkeer achter parkerende voertuigen wachten. Dit maakt de situatie 
ter plaatste onoverzichtelijk”. 
 
 

“1. Er wordt regelmatig te hard gereden door auto’s en vrachtwagens; 
2. De voorrangssituatie is met de bocht mee (conform de oude voorrangssituatie). Dit 
bemoeilijkt de oversteekbaarheid van het kruispunt (De Goorn/De Burg) voor (jonge) 
fietsers; 
3. Heggen en struiken rondom het kruispunt belemmeren het zicht (met name vanuit De 
Burg wordt het zicht naar rechts belemmerd); 
4. Langs de Zuid-Spierdijkerweg staan vaak auto’s en vrachtwagens te laden en te lossen 
(o.a. ter hoogte van de zijdeur van Eetcafé d’Ontmoeting) zonder dat hier een parkeervak 
voor is ingericht. Soms wordt er zelfs dubbel geparkeerd. Dit maakt dat verkeer gedeeltelijk 
op de andere weghelft moet voorsorteren en waardoor gevaarlijke situaties ontstaan; 
5. De inrichting van de bocht vanaf de Zuid-Spierdijkerweg naar rechts langs d’Ontmoeting 
zorgt voor gevaarlijke situaties. Door aanwezigheid van klinkers wordt de bocht regelmatig 
ofwel te ruim ofwel te scherp genomen; 
6. De Singel wordt onvoldoende gebruikt waarvoor deze bedoeld is (zwaar verkeer). Tot op 
heden rijdt er nog veel verkeer over De Goorn”. 
 
“1. Voorrangssituatie aanpassen kruispunt bij eetcafé d’Ontmoeting aanpassen; 



 

 

 

 

2. Aanpassing aan klinkers in het wegdek op de hoek van d’Ontmoeting, zodat deze bocht 
visueel minder ruim oogt; 
3. Er is een wens vanuit de omgeving om De Goorn autoluw in te richten of het fiets- en 
autoverkeer te scheiden”. 
 
 

Kruispunt Padje / De Goorn 

 
“Vanaf de brug bij dorpsvaart/ bloementuin zijn fietsers onvoldoende zichtbaar als 
automobilist! Vooral voor kinderen erg gevaarlijk op deze manier!! Een zebrapad na de brug 
zou helpend zijn of een obstakel. Kinderen rijden nu hard van de brug af omdat hij naar 
beneden gaat en komen zo op de 50 km weg terecht waar voor beide partijen onvoldoende 
zicht is omdat er huizen en bomen staan met name aan de kant richting D'onmoeting”. 
 
“Prachtige fietsbrug maar deze komt uit op een zeer drukke weg. Fietsers moeten zich hier 
voegen naar druk autoverkeer”. 
 
“De nieuwe brug is een mooie aanvulling voor toegang tot de wijk. De 50 km weg kan tot 
gevaarlijke situaties leiden”. 
 
“Vanuit de Buitenplaats zouden de fietsers ook via het Padje naar de Burghtlanden kunnen 
om daar via het 30km-gebied naar de Rietsikkel te gaan. Echter het Padje ligt niet direct 
tegenover een ingang van De Burghtlanden dus moeten ze altijd een deel over De Burg. Op 
De Burg wordt stevig doorgereden, en er rijdt hier ook veel groter verkeer”.  
 
“Vanuit de wijk is hier geen veilige oversteek. Voor voetgangers geen zebrapad, auto's 
rijden er hard”. 
 
“Het zou toch fijn zijn als hier een zebrapad komt. zeker voor de kinderen die naar de 
andere kant van de nieuwbouw willen om vriendjes te ontmoeten”. 
 
“Hier is een fietsbrug, auto's rijden hier hard, graag iets plaatsen waardoor auto’s 
afremmen”. 
 
“Vanuit de Buitenplaats is er nergens een “veilige” oversteek plek voor voetgangers. 
Nergens een zebrapad en of verkeersremmendemaatregelen voor snelverkeer”. 
 

Kruispunt Vijverhof / Dwingel 
 
“Het kruispunt Vijverhof/Dwingel is aangeduid als druk kruispunt, dat voor schoolgaande 
scholieren moeilijk oversteekbaar is”. 
 
“Op de heenweg naar het kindcentrum moeten fietsers een druk bereden weg oversteken 
en samenvoegen met het gemotoriseerde verkeer wat hier rijd. Bovendien moeten 
weggebruikers het verkeer vanaf de Dwingel vanuit de kantbeugel (de kruising vlakbij) 
kunnen beoordelen en daarop anticiperen. Voor jonge weggebruikers een gevaarlijke en 
onoverzichtelijke situatie”. 
 
“Druk kruispunt, lastig te overzien voor fietsende kinderen. Automobilisten rijden (te) hard”. 
 
“Schoolgaande kinderen die uit De Goorn naar het kindcentrum rijden zullen deze kruising 
gebruiken. Vanuit de richting gemeentehuis naar kindcentrum moeten fietser over de weg 
en daarna kan het fietspad gebruikt worden. Als de richting visa versa wordt gereden zullen 
kinderen eerst van het fietspad de weg op moeten en komen daarna op de kruising. Het 



 

 

 

 

winkelcentrum brengt veel verkeer, zowel auto's als vrachtverkeer. Dit zal tot problemen / 
onveilige situaties leiden”. 
 
“Veel autoverkeer en vrachtverkeer voor winkelbezoek. Voor fietsers geen gemakkelijk punt. 
Wellicht kan de routing via een vriendelijke brug/pad naar Plantersgraaf”. 
 
“Fietsers die hun weg willen vervolgen vanaf de Dwingel richting 
winkelcentrum/gemeentehuis (dus de route vanaf het kindcentrum terug naar bijvoorbeeld 
huis) moeten hier vanaf het fietspad oversteken. Hierbij moeten ze dus oversteken over een 
drukke weg met gemotoriseerd verkeer. Vervolgens moeten ze samenvoegen met 
gemotoriseerd verkeer. En direct 2 kruisingen (kantbeugel en bocht Dwingel) in de gaten 
houden én anticiperen op het verkeer dat daar rijd. 
Voor jonge gebruikers is dit veel te gevaarlijk en onoverzichtelijk”. 
 
“Waarom wordt hier het fietspad niet doorgetrokken tot de kruising met de Dwingel maar 
houdt deze op aan het begin van het 30km-gebied, waarbij de fietser dus moet oversteken 
vlak voor een weg van rechts”. 
 

Kruispunt De Goorn / Dwingel 
 
"Dit kruispunt werkt aan de kant van de Dwingel als een trechter. Al het gemotoriseerde 
verkeer rijd heel gemakkelijk vanaf de Goorn de Dwingel op. Dit zorgt ervoor dat 
gemotoriseerd verkeer vlot doorrijd en de bocht afsnijd (met name verkeer vanaf d’ 
Ontmoeting wat de Dwingel op rijd)”. 
 
“Druk en onoverzichtelijk voor (jonge) fietsers”. 
 
“Hier rijdt heel veel verkeer. Dit is niet veilig voor voetgangers en fietsers”. 
 
“Dagelijks steek ik over op het zebrapad. Auto's rijden hard vanaf spierdijkerweg en snijden 
hier de bocht af. Het zebrapad wordt zo vaak genegeerd. Echt heel gevaarlijk. Al een paar 
keer bijna aangereden” 
 
“1. Op dit punt is sprake van een hoge verkeersintensiteit. 
2. Er zijn geen voorzieningen voor fietsers op de weg (zowel op De Goorn als Dwingel), 
waardoor er veel interactie is tussen overstekende fietsers en auto’s. 
3. Vanaf d’Ontmoeting (punt 2) richting de Dwingel (punt 8) wordt de 
voetgangersoversteekplaats als onveilig ervaren. 
4. Op de Dwingel wordt veel (5700 mvt per etmaal, o.a. landbouw en vrachtwagens) en te 
hard (binnen 30 km zone) gereden. 
5. Vanaf de Dwingel (punt 8) richting d’Ontmoeting (punt 2) De Goorn oprijdend geven 
bewoners aan dat hier sprake is van een scherpe bocht die veelal met (te) hoge snelheid 
genomen wordt. 
6. Een groot deel van de problematiek zit in gedrag”. 
 
“1. Wegprofiel van kruising de Dwingel / De Goorn versmallen dwingt bestuurders om deze 
bocht langzamer en ruimer te nemen; 
2. Herinrichting van de Dwingel (naar een ‘Auto te gast’-straat) in combinatie met een knip 
zorgt dat de snelheid van het verkeer afneemt. Met de toekomstige verdwijning van de 
Jozefschool lijkt dit een goed moment om deze weg aan te pakken; 
3. Remmende maatregelen op de Dwingel aanbrengen (bijvoorbeeld drempels) om 
verkeerssnelheid terug te brengen. Voorstel is om de inrichting van het kruispunt zoals de 
Dwingel / Spaarboog als voorbeeld te nemen; 



 

 

 

 

4. Route zou buitenom Avenhorn moeten zijn, via Braken, De Burg en De Singel. Dit verlicht 
de verkeersintensiteit op de Dwingel”. 

 

Kruispunt De Burg / Argusvlinder 

 
"Voor een veilige overgang graag een bruggetje naar de volgende woonwijk. Daar zullen wij 
ingaan naar het nieuwe schoolgebouw. vandaaruit gaan we over de andere bruggetjes tot 
de straat ""witbol"" 
Dit vinden wij veiliger dan het bruggetje ""padje"", omdat de kinderen dan alsnog even op de 
weg ""de goorn"" moeten fietsen die soms best druk is. Graag na het nieuwe bruggetje wat 
wij hebben aangegeven, een zebrapad en fietsoversteek met versmalling en voorrang voor 
fietsers." 
 
“Fietsbrug recht tegenover de Argusvlinder. Eventueel met zebrapad om veilig over te 
steken van wijk naar wijk om vervolgens richting de witbol te fietsen en door naar de 
buitenroede. Wandelboulevard tussen Argusvlinder en Veldhaver vervangen voor fietsbrug. 
Of de wandelbrug tussen Koevinkje en Rietgras vervangen voor fietsbrug”. 
 
“Voor de fietsroutes moet rekening worden gehouden met de combinatie langzaam verkeer 
en fietsverkeer op De Burg/Dwingel, als op de route over de Argusvlinder, Witbol en daarna 
de Rietsikkel. Daar rijden 's ochtends ook heel veel auto's, en dat fietst niet prettig voor 
bewoners vanuit de Buitenplaats. Zeker ook omdat veel auto's op deze wegen staan 
geparkeerd, is het onoverzichtelijk en in de wintermaanden donker. De verlichting, scheiding 
van langzaam en snel verkeer en aanbevolen routes dienen duidelijk te worden 
gemarkeerd”. 
 
“De oversteek van Het padje (vanaf de buitenplaats) naar de Argusvlinder is in mijn ogen 
nog niet veilig. Het zou prettig zijn als daar een duidelijkere en veiligere oversteek 
mogelijkheid komt voor de fietsende kinderen vanaf de buitenplaats. Het fietsbruggetje is 
een snelle route en iets veiliger/rustiger dan de kruising Zuid-Spierdijkerweg/de Leet. 
Kinderen kunnen dan ook via de rustigere wijk Burglanden naar school fietsen”.  

 

Voetgangersoversteekplaats De Goorn / Tesselpad 

 
“Voor jonge fietsers die vanaf d'Ontmoeting komen is het moeilijk en overzichtelijk om 
tussen het vele en drukke verkeer op de Goorn veilig en overzichtelijk de Dwingel op te 
gaan. Het verkeer rijdt daarvoor te vlot”. 
 
"Gemotoriseerd verkeer geeft te vaak geen voorrang aan voetgangers die gebruik willen 
maken van het zebrapad”. 
 
“De opgang naar de Jacob Bakkerstraat is nu slecht begaanbaar voor fietsers”. 
 
“Auto’s rijden veel te hard, houden geen rekening met een voetgangers of fietsende 
kinderen die plotseling van links of rechts komen”. 
  



 

 

 

 

Fietspad langs J. Elberssloot 

 
“Versmallen van de Dwingel of een verhoogde middenbermscheiding op de Dwingel zou al 
helpen om gemotoriseerd verkeer te dwingen om rustiger de bocht om te rijden”. 
 
“Het zebrapad lijkt niet voor iedereen duidelijk genoeg aangegeven". 
 
“Start bushalte de burg door land naar citroengras rechtdoor naar witbol van witbol naar 
oversteek rietsikkel door bestaande doorsteek Boeischop oversteken Dwingel oversteken 
over verbrede bestaande brug dan via Goudwinde en barbeel naar oversteekplaats van de 
nieuwe school”. 


