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1.  Inleiding 
 

Voor u ligt een verkenning naar een mogelijk nieuwe ontsluiting van Hazerswoude-Dorp 

zuidwest (HWD-zuidwest). Deze ontsluiting verloopt vanaf de rotonde Weidelanden, rondom 

Weidelanden en ontsluit zo HWD-zuidwest. In deze verkenning wordt duidelijk of dat middels 1, 

2 of 3 aantakkingen op het huidige wegennet plaats gaat vinden. In het laatste hoofdstuk volgt 

een aanbeveling aan het college van B&W.  

 

De aanleiding van deze verkenning is meervoudig. De Dorpsstraat is de enige straat in HWD-

west die dit gedeelte ontsluit op de N209 en dat terwijl aan deze zijde de meeste inwoners zijn. 

Dit geeft een behoorlijke druk op de smalle Dorpsstraat. Een straat waar ook nog veel gefietst 

en gewandeld wordt.  

De brandweer heeft aangegeven dat zij graag zien dat de woonwijk Weidelanden open wordt 

gesteld voor gemotoriseerd verkeer. Zij dat HWD-west bereikbaar is via Weidelanden voor als 

zij een uitruk hebben. Hierbij gaat het dan niet alleen om de bereikbaarheid vanaf de 

brandweerkazerne maar zeker ook om de bereikbaarheid van de brandweerkazerne voor hun 

vrijwilligers.  

 

Voor beide problemen is het van grote meerwaarde als HWD-W op een tweede locatie wordt 

ontsloten. Dit geeft lucht op de Dorpsstraat en de aanrijtijden van de brandweer worden weer 

betrouwbaar.  

 

Wat ook een reden voor de verkenning is, is dat Provincie Zuid-Holland heeft besloten om de 

Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen (april 2018). Dit is een nieuwe verbinding tussen de A12 

en de N455 (Hoogeveenseweg). Eerder al heeft Gemeente Alphen aan den Rijn ingestemd met 

deze nieuwe weg. Door de aanleg van deze verbinding wordt het drukker op de N209 en dus 

ook op het kruispunt met de Dorpsstraat. Dit kruispunt zit al behoorlijk aan zijn capaciteit qua 

afwikkeling van verkeer. Dus een spreiding van verkeer heeft ook op het kruispunt een positief 

effect.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op HWD-west; de spreiding van het verkeer, de wens 

voor een extra ontsluiting en de kaders waarmee rekening moet worden gehouden. Hoofdstuk 

drie beschrijft drie varianten voor een nieuwe ontsluitingsweg rondom Weidelanden en 

hoofdstuk 4 geeft de voorkeursvariant weer. Tot slot wordt aangegeven hoe we vanaf dit punt 

verder gaan.   
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2. Hazerswoude-Dorp west 

 
Verdeling van het verkeer 

HWD-west heeft 1.300 adressen. Al deze adressen ontsluiten via de Dorpsstraat, in het oosten 

via de N209 en in het westen via de Westzijdeweg. De stroom verkeer via de westzijde is klein 

in vergelijking met de stroom richting het oosten via de N209.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kruispunt N209 – Dorpsstraat staat dan ook onder druk. Op bepaalde delen van de dag 

heeft de Dorpsstraat te maken met congestie voor het kruispunt. Dit komt door de drukte op de 

Dorpsstraat-west (circa 5.100 mvt/etm1) in combinatie met de grote verkeersstroom op de 

N209 (circa 15.000 mvt/etm).  

 

De Dorpsstraat is een smalle weg, van oudsher aan een lintbebouwing. De weg is aangewezen 

als een erftoegangsweg, 30 km/h. De richtlijnen van het C.R.O.W. geven aan dat dit soort 

wegen tot circa 4.000 mvt per etmaal kan verwerken. De combinatie met fietsers op de rijbaan 

zorgen voor een grotere verkeersonveiligheid. De huidige intensiteiten zijn daarmee al boven 

gewenst. Voor 2030 groeit het verkeer naar 5.700 mvt/etm.   

 

Kruispuntstromen tonen aan dat het verkeer vanaf de Dorpsstraat-west als volgt wegrijden:  

 

 

Het grootste gedeelte van het verkeer op de 

Dorpsstraat-west gaat naar (58%) of komt vanaf het 

noorden / N11 (63%). Circa 30% is op het zuiden / 

Zoetermeer georiënteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdeling verkeer op Dorpsstraat-west 

 

                                                           
1
 mvt/etm = motorvoertuigen per etmaal 
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Verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp 
25 april 2018 heeft Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland ingestemd met de aanleg 

van de Verlengde Bentwoudlaan en de daarbij behorende infrastructurele maatregelen rondom 

Hazerswoude Dorp (verbetermaatregelen HWD).  

Al op 14 december 2017 heeft het college en de raad van gemeente Alphen aan den Rijn echter 

anders besloten dan het voorstel van de provincie. Het besluit van de gemeente is als volgt: 

 Aanleg Verlengde Bentwoudlaan 

 Omvormen van de rotonde Weidelanden naar een turbo rotonde 

 Aanleg rotonde tussen de Katjesweg en Burg. Warnakade 

 De keerlus wordt niet aangelegd 

 Vooralsnog worden de linksaf bewegingen niet van het kruispunt N209-Dorpsstraat 

afgehaald.  

 

Wens 
De verbetermaatregelen HWD geeft gemeente Alphen aan den Rijn een mooie gelegenheid om 

een tweede ontsluiting te verkennen voor HWD-west. Een tweede ontsluiting kan zorgen voor 

een betere verdeling van het verkeer over het gehele wegennet in west. Daarnaast zorgt het 

voor een extra route bij werkzaamheden en calamiteiten. En tot slot heeft de brandweer 

aangegeven een snellere route nodig te hebben voor zijn vrijwilligers om de brandweerkazerne 

te kunnen bereiken bij congestie op de Dorpsstraat.  

Kaders 
De mogelijkheden voor een locatie van een tweede ontsluiting zijn ingeperkt. De politiek heeft 

bepaald dat het niet wenselijk is om te kijken naar mogelijkheden ten noorden van HWD-west. 

Ook is bepaald dat een nieuwe ontsluiting niet door Weidelanden mag gaan, maar hier vanaf 

de rotonde Weidelanden achterlangs gaat.  

 

Door deze inperkingen blijven er 3 mogelijkheden over. Het betreft een ontsluitingsweg ten 

zuiden van HWD-West, waarbij wordt gekeken naar 1, 2 of 3 inprikkers naar de bestaande 

infrastructuur.  

1. Ontsluiting via Jan van Eijcklaan 

2. Ontsluiting via Jan van Eijcklaan en Breitnerlaan 

3. Ontsluiting via Jan van Eijcklaan, Breitnerlaan en Rubenslaan 

 
Rekening houden met 
In het hele proces houden we rekening met de vrees van bewoners voor toename van verkeer 

in de woonstraten. De huidige verkeersstromen leveren in het HWD-west geen problemen op. 

Auto’s en fietsers kunnen goed samen gebruik maken van de rijbaan. Een uitzondering hierop is 

de Dorpsstraat. Bewoners maken zich echter wel zorgen dat de verkeersveiligheid verslechtert, 

met name voor fietsers. Daarom is het tijdens het gehele proces belangrijk om te kijken op 

welke wegen de intensiteiten veranderen. En als dat het geval is, wat betekent dat dan voor de 

verkeersveiligheid. En zijn eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk.  
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3.  De 3 varianten verder onderzocht 
 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zijn er drie varianten mogelijk om de ontsluiting in HWD-west 

te verbeteren. Deze drie varianten zijn verder onderzocht en in dit hoofdstuk wordt duidelijk wat 

de voorkeursvariant is. In ons onderzoek is uitgegaan van de 0+ variant uit de 

verbetermaatregelen, waarbij een rotonde wordt aangelegd op de N209 ten noorden van HWD 

en waarbij de rotonde Weidelanden wordt omgebouwd tot een turborotonde. Het kruispunt 

N209 – Dorpsstraat verandert niet in inrichting of rijmogelijkheden.  

 

3.1 Verdeling van het verkeer 
 

Om inzichtelijk te maken hoe het verkeer zich in verschillende varianten beweegt door HWD 

maken we gebruik van het verkeersmodel RVMH 3.0 van provincie Zuid-Holland. Dit model is in 

2018 opgeleverd en voorzien van 2 scenario’s. Scenario 1 bevat enkel zekere plannen en 

scenario 2 bevat ook plannen die nog onzeker zijn. Het model gaat uit van basisjaar 2016 en 

autonoom 2030. Berekeningen van beide scenario’s laten zien dat het verschil in intensiteiten is 

terug te vinden op de hoofdweg N209 en niet op het onderliggend wegennet. Dit is te verklaren 

uit het feit dat er voor HWD in de kern geen onzekere bouwplannen bekend zijn. In 

onderstaande varianten wordt daarom uitgegaan van RVMH 3.0 met zekere plannen.  

 

Een verkeersmodel is een beperkte weerspiegeling van de werkelijkheid. Ten alle tijden dienen 

de cijfers te worden gecontroleerd en geanalyseerd. Verder geldt dat het verkeersmodel is 

onderverdeeld in zones (gebieden), van waaruit alle ritten plaatsvinden. In werkelijkheid vinden 

ritten echter plaats op huishoudniveau. Gevolg is dat het model weliswaar op hoofdlijnen een 

goed beeld geeft van de te verwachten verkeersstromen, maar op microniveau gepaard gaat 

met grotere onzekerheden. 

Juist in dat geval is triangulatie van de uitkomsten van groot belang. Ofwel; de uitkomsten van 

het verkeersmodel zijn met meerdere verschillende onderzoeksmethoden geverifieerd. Dit tot 

doel om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te verhogen. 

Om tot gedragen uitkomsten te komen, zijn een daarom aantal controles uitgevoerd:  

1. Er zijn verkeerstellingen gehouden en deze zijn vergeleken met de cijfers uit het model.  

2. Ook is naar de zone-indeling van HWD-west gekeken. In totaal zijn hier 8 zones in 

aangebracht en iedere zone takt op 1 locatie aan op het wegennet. Voor ons onderzoek 

is dat te grofmazig en daarom zijn de grote zones opgedeeld en op een andere locatie 

aangesloten op het wegennet. Op die manier ontstaat een betere verdeling van het 

verkeer.  

3. Tot slot is gekeken naar de adressen in HWD-west en daarmee naar de verdeling van 

woningen over de verschillende straten. Vervolgens is gekeken welke gebieden gebruik 

maken van welke nieuwe aansluiting ten zuiden van HWD-west. Uitgaande van 30% van 

het verkeer dat op het zuiden is gericht, is vervolgens gekeken naar de verschillende 

intensiteiten. 

 

Bovenstaande controles hebben ervoor gezorgd dat de intensiteiten op microniveau zijn 

bijgesteld.    

 

 

 

 

 

 



Pagina 7 van 14 

 
Verkenning ontsluiting HWD-ZW 06-09-18 

3.2  3 varianten in 1 beeld gevangen 
 

In tabel 3.1 valt op dat door het maken van een ontsluiting aan de zuidzijde van HWD de 

intensiteiten in het dorp over het algemeen lager worden of gelijk blijven. Dit geeft een positief 

beeld voor het voorgenomen besluit om een wijkontsluitingsweg aan de zuidzijde van HWD-

west aan te leggen. Natuurlijk zijn hier enkele uitzonderingen op, dit zijn de wegen die leiden 

naar de mogelijke wijkontsluitingsweg.  

 

 
3.1: 3 varianten; verbetering of verslechtering van intensiteiten t.o.v. 2030 autonoom 

 

        afname verkeer 

  toename verkeer 

   verkeer blijft gelijk 

 

Fiets en auto gaan samen 

In tabel 3.1 zijn de te verwachten intensiteiten weergegeven. Op de Dorpsstraat, waar nu de 

intensiteit ook hoger is, na, blijven alle intensiteiten onder de 2.000 mvt per etmaal. 

Ontwerpwijzer fietsverkeer (bijlage 1) geeft aan dat op een erftoegangsweg (30 km/h) het 

auto- en fietsverkeer tot 2.000 mvt en 750 fietsers per etmaal op een veilige manier 

Model  3.0 zekere plannen 20
16
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B
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n 
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N209 N11 - Dorpsstraat 16600 21400

N209 Dorpsstraat - Bentwoud 13200 19000

Dorpsstraat - west tussen N209 en Rembrantlaan 5100 5000

Dorpsstraat - west tussen Rembrantlaan en A. v. Solms laan 3900 3900

Dorpsstraat - oost 3800 3200

Rembrantlaan tussen Dorpsstraat en Zuids ingel 1700 1900

Rembrantlaan tussen Zuids ingel  en Frans  Halsstraat 1100 1300

Frans  Halsstraat 750 900

Ferdinand Bols traat 600 850 1400

Vincent van Goghstraat 100 100

Pieter de Hooghstraat 1000 1300

Jan Lievens laan 1200 1300

Jan van Ei jcklaan 250 100 1300 600 600

Breitnerlaan tussen F Bols traat en Hobbemastraat 750 950

Breitnerlaan tussen Breitnerlaan en L. v. Lei jdenstraat 500 550 1100

Hobbemastraat 150 150

Rubens laan 1050 1000

Zi lverschoon 0 850

wi jkonts lui tingsweg tussen van Ei jcklaan en Rotonde 0 0 1350 2200 2300

wi jkonts lui tingsweg tussen Breitnerlaan en van Ei jcklaan 0 0 0 1800 1900

wi jkonts lui tingsweg tussen L.v. Lei jdenstraat en Breitnerlaan 0 0 0 0 1100

0+ = Rotonde ten noorden en 

ui tbreiding rotonde Weidelanden
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gezamenlijk gebruik kunnen maken van de rijbaan. Uiteraard mits deze rijbaan op een juiste 

manier is ingericht. Gevoeligheden bij bewoners rondom de fietsroutes in HWD-west worden 

serieus genomen en tijdens de vervolgstudie wordt hier verder aandacht aan besteed. Mocht 

blijken dat extra maatregelen nodig zijn om de fietsveiligheid te waarborgen, dan worden deze 

meegenomen in het voorstel tot flankerende maatregelen HWD-west ten behoeve van de 

nieuwe ontsluitingsweg.  

 

Toename van verkeer 

In alle varianten neemt het verkeer op de Jan van Eijcklaan toe. Dat komt omdat in de huidige 

situatie deze straat doodlopend is. Bij het openstellen trekt deze straat altijd meer verkeer aan. 

Wat wel te zien is, is dat in variant 1 de intensiteiten circa 1.300 mvt zijn, terwijl bij variant 2 

en 3 de intensiteiten circa 600 mvt betreft.   

 
Verder neemt in variant 1 het verkeer toe op de Ferdinand Bolstraat en in variant 2 op de 
Breitnerlaan tussen de Rubenslaan en de Breitnerlaan. In variant 3 is op de verschillende wegen 
geen grote toename in het verkeer waar te nemen. 

 

3.3 Variant 1: aansluiting via de Jan van Eijcklaan 
 

Zodra een aansluiting wordt gemaakt aan de zuidzijde van HWD-west neemt het verkeer op de 

Dorpsstraat af naar circa 3.700 mvt/etmaal. Dit is een afname van 1.300 mvt (26%) en dat 

komt zo goed als overeen met de 30% die een bestemming heeft ten zuiden van HWD (zie 

hoofdstuk 2). Deze afname is ook te zien op de toe leidende wegen naar de Dorpsstraat.  

 

 
 

3.2: Verdeling van het verkeer in HWD-west bij 1 aansluiting in het zuiden 
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Op de Ferdinand Bolstraat en de Jan van Eijcklaan neemt het verkeer toe. Op de eerste straat is 

een toename van 500 mvt/etmaal te verwachten en op de Jan van Eijcklaan een toename van 

1.200 mvt/etmaal. Met name dit laatste is een forse toename van intensiteiten, te weten dat 

hier nu maar 100 mvt/etmaal rijden. Aan de andere kant is deze straat zodanig ingericht dat 

deze intensiteiten zonder problemen en volgens de geldende normen voor erftoegangswegen 

kunnen worden afgewikkeld. Het probleem zit met name in de beleving van bewoners op de 

toekomstige situatie versus de huidige situatie van een doodlopende straat.  

 

3.4 Variant 2: aansluiting via de Jan van Eijcklaan en Breitnerlaan 
 

Een tweede aansluiting zorgt ervoor dat het verkeer op de Dorpsstraat richting de N209 nog 

verder afneemt naar 3.300 mvt/etmaal. Ook het verkeer op de Dorpsstraat richting de 

Westzijdeweg neemt af naar circa 900 mvt/etmaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3: Verdeling van het verkeer HWD-west bij 2 aansluitingen in het zuiden 

 

 

Het verkeer op de Jan van Eijcklaan neemt nog steeds toe ten opzichte van de huidige situatie, 

echter door de tweede ontsluiting is deze toename beperkt tot circa 600 mvt/etmaal. Een 

toename van verkeer zit op de Breitnerlaan vanaf de Rubenslaan naar de Breitnerlaan aan de 

westzijde. Dat is ook logisch omdat dit de kortste route is naar de ontsluiting van nieuwe 

wijkontsluitingsweg.  
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3.5 Variant 3: aansluiting via de Jan van Eijcklaan, Breitnerlaan en 

Rubenslaan 
 

Een derde aansluiting geeft geen verdere verlichting op de Dorpsstraat en ook de nieuwe 

ontsluitingsweg krijgt niet meer intensiteiten te verwerken. Wel trekt het nieuwe wegvak tussen 

de Rubenslaan en Breitnerlaan het verkeer weg vanaf de huidige Breitnerlaan. Bij 2 

aantakkingen zitten hier namelijk circa 1.100 mvt/etmaal op en bij 3 aantakkingen gaat dit 

aantal terug naar 500 mvt/etmaal. Dit laatste komt overeen met de autonome situatie 2030.  

 

De intensiteiten op de Jan van Eijcklaan zijn ook hier circa 600 mvt/etmaal. 

 

 
 

3.4: Verdeling van het verkeer in HWD-west bij 3 aansluitingen in het zuiden 
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4. Voorkeursvariant 
 

In hoofdstuk 3 zijn drie verschillende varianten uitgewerkt, in dit hoofdstuk wordt een 

voorkeursvariant aangewezen.  

 

Variant 1 met enkel de aansluiting via de Jan van Eijcklaan is niet wenselijk. Het aandeel 

verkeer dat dan gebruik maakt van deze straat staat niet in verhouding met de huidige situatie. 

De huidige situatie wordt bij iedere variant anders voor de bewoners van de Jan van Eijcklaan, 

waarbij het uitgangspunt is om het aandeel verkeer zo laag mogelijk te houden. Het is daarmee 

wenselijk om minimaal 2 aansluitingen te hebben op de nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg, 

ook hier geldt dat er dan spreiding van het verkeer komt op de verschillende wegen in het dorp.  

 

Variant 2 heeft 2 aansluitingen op de zuidwestelijke wijkontsluitingsweg en variant 3 heeft er 3. 

Beide varianten schelen niet veel van elkaar. Het aandeel verkeer in de Jan van Eijcklaan ligt bij 

beide varianten rond de 600 mvt/etmaal en dat wordt gezien als acceptabel voor deze straat 

(t.o.v. de huidige situatie).  

Het enige grote verschil is het aantal intensiteiten op de Breitnerlaan tussen de Rubenslaan en 

Breitnerlaan. Deze weg loopt parallel aan het derde gedeelte van de wijkontsluitingsweg.  

 

Berekeningen laten zien dat in variant 2 de Breitnerlaan 1.100 mvt/etmaal heeft en in variant 3 

zijn dit er 550. Dit is een verdubbeling van mvt/etmaal. Dat klinkt als veel, echter net zoals bij 

de Jan van Eijcklaan is de Breitnerlaan een erftoegangsweg en kunnen deze intensiteiten zonder 

problemen worden afgewikkeld. Ook komt de verkeersveiligheid niet in het geding. Ook hier kan 

het probleem zitten in de beleving van de bewoners op de toekomstige situatie versus de 

huidige situatie.  

 

In variant 3 komen er 3 aansluitingen op de zuidwestelijke ontsluitingsweg. Deze derde extra 

tak zorgt niet voor een groot verschil in motorvoertuigen op de gehele ontsluitingsweg. De 

meerwaarde voor deze derde tak zit hem dus niet in extra intensiteiten voor de ontsluitingsweg. 

Dit afgezet tegen de kosten voor de aanleg van de weg, zorgt voor een negatief advies.    

 

De aanleg van de weg zorgt voor bewoners die nu vrij uitzicht hebben, dat zij een 

wijkontsluitingsweg 50 km/h aan de achterzijde van hun woning krijgen. Hierdoor verliezen zij 

een vrij uitzicht vanuit hun tuin en krijgen hiervoor terug een weg met bijbehorende nadelen 

zoals het geluid van verkeer in de achtertuin. Dit geldt voor een aantal woningen aan de 

Breitnerlaan, de Jan van Gooijenstraat, Pieter Brueghelstraat en Weidelanden. De woningen aan 

Weidelanden liggen altijd aan de wijkontsluitingsweg en aangezien er is gekozen voor variant 2 

of 3, liggen ook de woningen van de Jan van Gooijenstraat en Pieter Brueghelstraat aan de 

achterzijde met hun tuin aan de ontsluitingsweg.  

 

Voor de woningen aan de Breitnerlaan is het juist een extra reden om de derde aansluiting niet 

te realiseren.  

 

 

4.1: Woningen met hun tuin aan de toekomstige ontsluitingsweg aan de Breitnerlaan, Jan van Gooijenstraat 

en Pieter Brueghelstraat 
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4.2: Woningen met hun tuin aan de toekomstige ontsluitingsweg in Weidelanden 

 

Conclusie 

Bovenstaande brengt de voorkeur tot variant 2, waarbij de Jan van Eijcklaan en Breitnerlaan 

tussen de Rubenslaan en Breitnerlaan worden heringericht zodat het extra verkeer tot minimaal 

overlast gaat leiden voor de bewoners.  

 

 
 

De exacte ligging van de nieuwe weg, inclusief de aantakkingen op de bestaande wegen dient 

nog gedetailleerder te worden ontworpen.  
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5. Hoe gaan we nu verder? 
 

Aan het college van B&W wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. deze rapportage 

2. het uitgangspunt om een ontsluitingsweg te realiseren ten zuidwesten van HWD, 

waarbij de ontsluitingsweg aansluit op de Jan van Eijcklaan en de Breitnerlaan 

3. De ontsluitingsweg verder uit te werken op twee gebieden 

a. Verkeerskundig ontwerp 

b. Financieel 

4. De gevolgen van de ontsluitingsweg op het huidige wegennet inzichtelijk maken, ook op 

twee gebieden 

a. Verkeerskundig 

b. Financieel  

5. De plannen van de provincie om op het kruispunt N209-Dorpsstraat de linksaf 

bewegingen te verwijderen verder onderzoeken. Wat hebben deze plannen voor invloed 

op de verkeersstromen in het dorp.  

6. De raad informeren via de raadsinformatiemarkt op 13 september 2018 

 

 

Procesmatig blijft het dorpsoverleg HWD onze eerste gesprekspartner. Dit houdt de 

communicatielijnen overzichtelijk.  

 

Pas als de raad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met de aanleg van de ontsluitingsweg 

en de daarbij behorende flankerende maatregelen in het dorp, worden opdrachten verstrekt tot 

concrete uitwerking van de plannen. Dat wil zeggen dat pas op dat moment een definitief 

ontwerp wordt opgesteld per straat waarvoor flankerende maatregelen worden voorgesteld. Dat 

is ook het moment dat bewoners worden betrokken bij deze plannen. Dit sluit aan op onze 

standaard manier van participatie bij reconstructies.  
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Verkenning ontsluiting HWD-ZW 06-09-18 

Bijlage 1 Maximale hoeveelheid verkeer i.c.m. fietsvoorzieningen 
 
In de landelijke richtlijnen is onderstaand overzicht opgenomen. Dit overzicht gaat er vanuit dat 
de betreffende straten qua profielbreedte voldoen aan de landelijke richtlijnen. 

 

 
Bron: Ontwerpwijzer fietsverkeer 

 

 

Profielbreedte straten conform de landelijke richtlijnen 
ASVV2012 11.2.3 Rijbaan met tweerichtings autoverkeer gemengd met 
tweerichtingsfietsverkeer: 
• Zonder parkeren op de rijbaan: minimaal 4,80 m; ideaal 5,80 m 

• Met eenzijdig parkeren op de rijbaan of in havens: minimaal 4,80 + 2,00 = 6,80 m; ideaal 
5,80 + 2,00 = 7,80 m 
 
ASVV2012 11.2.3 Rijbaan met eenrichtingsautoverkeer gemengd met 
tweerichtingsfietsverkeer: 
• Zonder parkeren op de rijbaan: minimaal 3,85 m; ideaal 4,40 m 

• Met eenzijdig parkeren op de rijbaan of in havens: minimaal 3,85 + 2,00 = 5,85 m; ideaal 

4,40 +2,00 = 6,40 m 
 
ASVV2012 11.2.5 Rijbaan met eenrichtingsautoverkeer gemengd met 
tweerichtingsfietsverkeer (tegengestelde fietsstrook): 
• Zonder parkeren op rijbaan: 3,85 + 1,70 = 5,55 m 
• Met eenzijdig parkeren in havens: 3,85 + 1,70 + 2,00 = 7,55 

 

 

 

 


