Regionaal of lager
Regionaal of lager

Regionaal of lager

Regionaal of lager

Regionaal of lager
Regionaal of lager

Regionaal of lager

Regionaal of lager

Bovenregionaal
Bovenregionaal
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager
Regionaal of lager

Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal
Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal
Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal

Bovenregionaal

Landbouwnetwerk

< 10.000 mvt/etmaal
< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal
< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal
< 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal
< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

< 10.000 mvt/etmaal

> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal
> 10.000 mvt/etmaal

> 10.000 mvt/etmaal

> 10.000 mvt/etmaal

> 10.000 mvt/etmaal

> 10.000 mvt/etmaal

Auto-intensiteit

Minder belangrijk
Minder belangrijk

Minder belangrijk

Minder belangrijk

Hoofdfietsroute
Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Minder belangrijk
Minder belangrijk
Hoofdfietsroute
Hoofdfietsroute
Hoofdfietsroute
Hoofdfietsroute
Minder belangrijk
Minder belangrijk
Minder belangrijk
Minder belangrijk

Minder belangrijk

Minder belangrijk

Hoofdfietsroute
Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Minder belangrijk
Minder belangrijk
Minder belangrijk
Minder belangrijk

Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Hoofdfietsroute

Fietsers

smaller
smaller

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar

smaller
smaller

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar

smaller
smaller
>5,5 meter is haalbaar
>5,5 meter is haalbaar
smaller
smaller
>5,5 meter is haalbaar
>5,5 meter is haalbaar
smaller
smaller

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar

smaller
smaller

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar
>5,5 meter is haalbaar
smaller
smaller

smaller

smaller

>5,5 meter is haalbaar

>5,5 meter is haalbaar

Breedte parallelweg

> 2 kilometer
< 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

> 2 kilometer
< 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

> 2 kilometer
< 2 kilometer
> 2 kilometer
< 2 kilometer
> 2 kilometer
< 2 kilometer
> 2 kilometer
< 2 kilometer
> 2 kilometer
< 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

> 2 kilometer
< 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

> 2 kilometer
< 2 kilometer
> 2 kilometer
< 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

< 2 kilometer

> 2 kilometer

Wegvaklengte

Uitkomst
Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen.
Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen. Als ook dat niet reeel is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld.
Aparte routes maken (fiets ene kant, landbouw andere?). Als niet mogelijk; nieuwe landbouwroute; als niet mogelijk: landbouw op
hoofdrijbaan met inhaalstroken.
Aparte routes maken (fiets ene kant, landbouw andere?). Als niet mogelijk; nieuwe landbouwroute; als niet mogelijk: landbouw op
hoofdrijbaan.
Verbreden parallelweg, of misschien ook wel 'niets doen'. Met weinig fietsers zijn er immers ook minder problemen en de oplossingen
zijn al snel erg ingrijpend.

Liefst 'niets doen'. Als dat echt geen optie is, is een aparte route voor landbouwverkeer (of voor de fiets) de enige optie.

Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen. Als ook dat niet reel is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Bij lange stukken dan wel met een
of meer inhaalstroken.
Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen. Als ook dat niet reel is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld.
Niets doen is geen optie. Verbreden ook niet. Dus moet er een aparte route gecreerd worden, of moet landbouwverkeer op de
hoofdrijbaan worden toegestaan (waar nodig met inhaalstroken).
Als er werkelijk een probleem is, kan de parallelweg worden verbreed, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende
is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Bij lange stukken dan wel met een of meer inhaalstroken. Een aparte
route lijkt overdreven als het geen hoofdfietsroute betreft.
Als er werkelijk een probleem is, kan de parallelweg worden verbreed, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende
is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Een aparte route lijkt overdreven als het geen hoofdfietsroute
betreft.
Niets doen is een optie, afhankelijk van hóe weinig fietsers er zijn. Als er toch wat moet gebeuren, komt al snel het toestaan van
landbouwverkeer op (korte stukken) hoofdrijbaan in beeld. Weinig kosten en niet al te veel nadelen, gezien de lage auto-intensiteit.
Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Een aparte route lijkt niet nuttig; het landbouwverkeer is toch
grotendeels lokaal. Waarschijnlijk lost een verbreding het probleem afdoende op.
Alle mogelijke oplossingsrichtingen hebben nadelen. Verbreding kan niet, landbouwverkeer toestaan op de hoofdrijbaan is bezwaarlijk
en een aparte route aanleggen voor lokaal verkeer is al snel erg duur. Toch kan dat laatste wel eens de enige optie zijn als niets doen
Verbreden parallelweg, of misschien ook wel 'niets doen'. Met weinig fietsers zijn er immers ook minder problemen en de oplossingen
zijn al snel erg ingrijpend.

Liefst 'niets doen'. Als dat echt geen optie is, is een aparte route voor landbouwverkeer (of voor de fiets) de enige (dure) optie.

Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen. Als ook dat niet reel is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Bij lange stukken dan wel met een
of meer inhaalstroken.
Verbreden parallelweg, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende is, kan aanleg van een aparte route worden
overwogen. Als ook dat niet reel is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld.
Niets doen is geen optie. Verbreden parallelweg ook niet. Dus moet er een aparte route gecreerd worden, of moet landbouwverkeer op
de hoofdrijbaan worden toegestaan (waar nodig met inhaalstroken).
Als er werkelijk een probleem is, kan de parallelweg worden verbreed, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende
is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Bij lange stukken dan wel met een of meer inhaalstroken. Een aparte
route lijkt overdreven als het geen hoofdfietsroute betreft.
Als er werkelijk een probleem is, kan de parallelweg worden verbreed, al blijven fiets en landbouw dan gemengd. Als dit niet afdoende
is, kan voor een klein stukje de hoofdrijbaan worden opengesteld. Een aparte route lijkt overdreven als het geen hoofdfietsroute
Niets doen is een optie, afhankelijk van hóe weinig fietsers er zijn. Als er toch wat moet gebeuren, komt al snel het toestaan van
landbouwverkeer op (korte stukken) hoofdrijbaan in beeld. Weinig kosten en niet al te veel nadelen, gezien de lage auto-intensiteit.














































Nummer Locatieaanduiding
N.18

N207 - naar Steekterbrug tot
Leimuiden

N.35

N207 langs noordzijde van Alphen

N.6

Uithoorn, brug over de Amstel
N196 (provincie Noord-Holland)

N.8

N231 door gemeente Nieuwkoop

Gemeld knelpunt
Hier mogen geen brede voertuigen rijden. Men vraagt
zich af waarom niet, want op andere N-wegen mag het
wel.
Weg is niet toegestaan voor landbouwvoertuigen, maar
zou een mooie functie in het netwerk kunnen hebben.
Uithoorn wil de brug afsluiten voor zwaar verkeer om
Uithoorn te ontlasten. Dat zal leiden tot verschuiving
verkeer naar N231 en meer verkeer door Vrouwenakker
(N.5)
N231 is opgenomen in het wensnetwerk om Nieuwveen
en Noordeinde (knelpunt N.9) en andere lokale wegen
(knelpunt N.2, N.32) te ontlasten, maar op grote stukken
verboden voor landbouwvoertuigen.

wegbeheerder + locatie
PZH / Kaag en Braassem
PZH / Alphen aan den Rijn

Uithoorn, Noord-Holland

PZH / Nieuwkoop

O.14

O.27
O.28
O.5

O.6

W.14

W.16

W.19
W.20
W.24
W.6a
W.6b
Z.13
Z.14
Z.15
Z.21

Depot niet legaal bereikbaar. Hier komt een nieuwe weg
die waarschijnlijk ook aan de Oostzijde aangesloten
Baggerdepot tussen A12 en
wordt. De oplossing is het openstellen van deze zuidelijspoor (en gehele gebied langs
Prov. Utrecht/Woerden
ke randweg van Woerden voor het landbouwverkeer.
A12 )
Dat maakt het ook mogelijk om de Korte Waarder uit het
netwerk te houden.
Landbouwverkeer is hier verboden, maar onduidelijk is
Rondweg Harmelen langs A12
Prov. Utrecht /Woerden
hoe dat hier dan wel moet komen.
Prov. Utrecht, WoerdenN204 bij Woerden
Parallelweg te smal met veel fietsers
Oudewater
(Nog) geen knelpunt, maar er is angst voor afsluiting of
Boerendijk Woerden
beperking voor zwaar verkeer, terwijl de alternatieven
Woerden
niet goed zijn. Opgenomen in netwerk.
Verboden voor landbouwverkeer. Dit verbod wordt geProv. Utrecht, WoerdenN 212 Woerden-Mijdrecht
negeerd omdat route via Kamerik niet prettig is voor
Mijdrecht
landbouw- en zwaar verkeer, knelpunten O7 en O8.
Hoofdrijbaan is niet toegestaan voor landbouwverkeer,
N453 (Beijerincklaan) en paralparallelweg recentelijk afgesloten (hier rijden ook veel
lelweg (Tweede Bloksweg) Wad- fietsers). Onduidelijk wat nu de bedoeling is. Moet het
Waddinxveen
dinxveen
zware verkeer allemaal via de Zuidelijke Rondweg en Kanaaldijk? => Inmiddels opgelost!
Op N219 is landbouwverkeer in Noord-Zuidrichting toegestaan, andersom niet. Men begrijpt dit verschil niet. In
N219 tussen A12 en de ZuidelijZuid-Noord-richting moet via de Zuidelijke Dwarsweg ge- PZH, Zuidplas
ke Dwarsweg
reden worden. Dat kan nu nog wel, maar hier ontstaat
binnenkort knelpunt 17.
Zwaar verkeer moet via Europalaan en Kerklaan tot 's
N219 in Nieuwerkerk
Graveweg bibeko over smalle wegen omdat de N219
PZH/Zuidplas
verboden is vanaf de A20.
Verboden voor landbouwverkeer, grote omweg daarN206 noordelijk van A4
PZH, Leiden
door verplicht (langs knelpunten W.1 en W.1a).
Gezien de functie van de weg zou het logisch zijn om
Nieuwe rondweg Waddinxveen landbouwvoertuigen over deze weg zo veel mogelijk bui- PZH, Waddinxveen
ten de kom te laten rijden.
N209 zuidelijk van HazerswouLandbouwverkeer op GOW. Nu nog inhalen toegestaan,
PZH, Alphen aan den Rijn
de-Dorp
maar op gehele N209 wordt inhaalverbod ingevoerd.
N209 tussen Rijndijk en DorpsLandbouwverkeer rijdt op hoofdrijbaan, gecombineerd
PZH, Alphen aan den Rijn
straat Hazerswoude
met inhaalverbod; daardoor irritaties.
Kerkweg ten noorden van LekParallelweg N476: te smal en 15-tons beperking.
PZH, Krimpenerwaard
kerkerk
Randweg tussen Weidelaan en N476 wordt gebruikt onLekkerkerk (noord)
Krimpenerwaard
danks verbod.
Veerweg Bergambacht (BergsEr wordt via N-weg gereden, maar dit is verboden voor
PZH, Krimpenerwaard
toep)
landbouwverkeer.
Parallelweg N207; StolwijkSmalle weg, combinatie met fietsers; hoofdrijbaan druk
PZH, Krimpenerwaard
Gouda

Nummer Locatieaanduiding
N463 bibeko door dorp NoorN.1
den
N.17

Langeraarseweg in dorpskern
Langeraar

N.19

Herenweg Rijnsaterswoude

N.2

Nieuwkoop binnen de kom
(Achterweg en vervolg)

N.20

Dorpsstraat Leimuiden

N.23

Pastoor van der Plaatweg in
Rijpwetering

N.24

Leidseweg Oud Ade

N.27

Hoogewaard in Koudekerk

N.28

Willem Alexanderlaan in Leiderdorp (buiten onderzoeksgebied)

N.31

Dorpsstraat Aarlanderveen

N.33

Aardamseweg in Ter Aar

N.34

Korteraarseweg in Korteraar

N.5

Vrouwenakker, Blokland, Oude
Spoorbaan

N.9

Noordeinde binnen de kom

O.10

Acacialaan Harmelen

O.12

Zuidzijde Bodegraven

O.19

Brugweg Waddinxveen

O.2

Dorpskern Harmelen

Gemeld knelpunt
Veel landbouw maar vooral zwaar verkeer en fietsers
gemengd op smalle weg. Weg is net opnieuw ingericht.
Zwaar verkeer door dorpskern wordt als probleem ervaren. Landbouwers geven aan dat daar echt alleen bestemmingsverkeer rijdt.
N207 is verboden waardoor landbouwverkeer via deze
weg wordt afgewikkeld. Dit levert conflicten op met fietsers op de gehele route (binnen én buiten de kom) en in
de dorpskern ook met geparkeerde autos
N 231 verboden voor landbouwvoertuigen, waardoor die
via de dorpskern moeten rijden.
N207 is verboden waardoor landbouwverkeer via deze
weg wordt afgewikkeld. Dit levert conflicten op met fietsers op de gehele route (binnen én buiten de kom) en in
de dorpskern ook met geparkeerde autos
Smalle weg binnen de kom met fietsers en geparkeerde
auto's. Hier is lastig doorheen te rijden.
Hoofdfietsroute naar Leiden en veel landbouwverkeer
rijden gezamenlijk op dit stuk binnen de bebouwde kom.
Landbouw- en zwaar verkeer rijdt hier door de dorpskern.

wegbeheerder + locatie

Breedtebeperking voor zwaar verkeer.

Leiderdorp

Landbouw- en fietsverkeer gecombineerd op smalle weg
door dorpskern.
Druk en lastig rijden door dorp.
Klachten bewoners over zwaar verkeer, smal, geen trottoir etc.
Route loopt door dorpskernen. Het is een smalle weg,
druk. Dit knelpunt wordt verergerd door de geplande afsluiting van de Maximalaan in Uithoorn. (N.6)
Dit is nu de facto de landbouwverkeerroute omdat de
N231 verboden is en men niet door Nieuwveen wil rijden. Smal en druk rijden door dorp.
Zwaar verkeer door dorpskern, veel klachten bewoners.
Druk met vracht- en landbouwverkeer, klachten bewoners, weinig alternatief.
Drukke plattelandsweg binnen de kom met veel fietsers
(hoofdnet fiets). De enige ontsluiting voor zwaar verkeer
voor Reeuwijk-Dorp, geparkeerde auto's, passeren niet
mogelijk waardoor volledig achteruit gereden moet worden.
Landbouwverkeer rijdt nog door het dorp ondanks
rondweg. Situatie is nieuw en staat niet duidelijk aangegeven. Het is de vraag of het onkunde of onwil is om buitenom te rijden.

Nieuwkoop/PZH
Nieuwkoop

Kaag en Braassem

Nieuwkoop

Kaag en Braassem

Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop/PZH

Nieuwkoop
Woerden
Bodegraven-Reeuwijk

Waddinxveen

Woerden

W.18

Plattelandsweg is in de ochtend en middag afgesloten
voor landbouwverkeer. Het is een drukke fietsroute en er
zijn scholen langs de route. Afsluiting wordt genegeerd,
's Gravensloot Woerden
Woerden
omdat er geen alternatief is om richting Kamerik/Kockengen te rijden. Afsluiting alleen mogelijk als Nweg open gaat (knelpunt O.6)
Dorpskern Kamerik (van TeyZwaar verkeer en landbouwverkeer rijdt hier toch doorWoerden
lingenweg)
heen en gebruikt niet de weg buitenom.
Zuidzijde en brug in Zevenhuizen Brug en weg zijn te smal.
Zuidplas

W.1a

Dorpskern Zoeterwoude

W.7

N209 binnen kom H'woude

W.8a

Dorpsstraat Hazerswoude

Z.10

O.3

O.7

Zoeterwoude

Binnen de kom van Goverwelle

Landbouwverkeer moet via smalle wegen in dorpskern.
N209 binnen Hazerswoude-dorp is te smal voor alle functies. Er zijn ideeen om een tunnelbak te maken; die moet
dan wel geschikt zijn voor brede voertuigen!
Route door dorpskern lijdt tot conflicten, wegversmalling
maakt het lastig rijden.
Druk en lastig rijden door dorp.

Z.11

Kern Berkenwoude

Druk en lastig rijden door dorp.

Krimpenerwaard

Z.16

Gouderak, Middelblok

Smal en druk door de kern van Gouderak.

HHSK, Krimpenerwaard

Z.19

Singels Gouda

Gouda

Z.5

Kern Stolwijk

Z.9

Kern Haastrecht

Bewoners klagen over zware voertuigen.
's Nachts beperking > 15 ton; druk en lastig rijden door
dorp overdag.
Druk en lastig rijden door dorp.

PZH, Alphen aan den
Rijn
Alphen aan den Rijn
Gouda

Krimpenerwaard
PZH, Krimpenerwaard

Nummer Locatieaanduiding
N.11

Westkanaalweg Ter Aar

N.13

Vriezenweg, Geerweg

N.25

Noordeinde en Zuideinde
(bubeko rond) Hoogmade

N.29

Zevenhovenseweg Ter Aar

N.30
N.32
O.1

O.13

O.15

O.16

Gemeld knelpunt
Veel fietsers (hoofdnet naar Alphen) en landbouwverkeer delen samen een (te) smalle weg.
Aslastbeperking op deze weg, zonder dat een redelijk alternatief beschikbaar is.

wegbeheerder + locatie

Smal weggetje met slappe bodem.

Kaag en Braassem

Veel landbouwverkeer en fietsers gecombineerd op deze
weg.
Weg is te smal voor menging met fietsers (nu hoofdfietsOostkanaalweg Ter Aar
route). Dit probleem lost zich waarschijnlijk deels op
door nieuwe fietsbrug over kanaal.
Aarlanderveenseweg NieuwTe smal voor hoeveelheid fietsers (hoofdfietsroute) en
koop
landbouwverkeer.
Groenendaal maakt onderdeel uit van de rondweg om
Groenendaal Harmelen
Harmelen. De weg word door landbouwers als te smal
gezien, c.q. mist goede passeerplaatsen.
Smalle weg binnen de kom met gewichtsbeperking. Geen
andere route naar Waarder beschikbaar (je kunt er niet
legaal komen met zware voertuigen). De Korte Waarder
maakt onderdeel uit van de school-thuisroute. Veel geKorte Waarder in Nieuwerbrug
parkeerde auto's op de smalle rijbaan. "Geen doorkomen
aan en veel conflicten." De oplossing is het openstellen
van de zuidelijke randweg van Woerden voor het landbouwverkeer.
Gewichts- en breedtebeperking. Het Oosteinde is de
fietsverbinding tussen Driebruggen/Waarder en Woerden. Het is daarom ongewenst dat het netwerk zwaar
Oosteinde Waarder
verkeer hier ook loopt. De oplossing is het openstellen
van de zuidelijke randweg van Woerden voor het landbouwverkeer.
Laageind Driebruggen
Smal en verzakkingen.

O.17

Kerkweg Reeuwijk

O.18

Oud Reeuwijkse weg

O.20
O.21 =
W.5

Reewal
N 207 parallelweg Boskoopseweg

O.24

Nieuwdorperweg

Smalle plattelandsweg. Wordt toch vaak gebruikt door
bestuurders die het gebied niet kennen (door navigatiesystemen?); verwacht wordt dat dat na realisatie van de
rondweg Reeuwijk-Brug nog problematischer wordt.
Gewichtsbeperking, maar belangrijke verbinding richting
A12
Smalle plattelandsweg bubeko, passeren lastig.
Veel landbouw- en fietsverkeer (hoofdnet fiets), fietsers
passeren niet mogelijk, snelheidsremming met drempels.
Plattelandsweg met fietsers. Ongeschikt voor brede zware voertuigen, maar de weg wordt toch gebruikt als sluiproute.

PZH, Nieuwkoop
Kaag en Braassem,
Nieuwkoop

Nieuwkoop
PZH/Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop/Alphen aan
den Rijn
Woerden

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
PZH, Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

O.8

Oortjespad Kamerik

Smal; plattelandsweg met wederkerende verzakkingen
en kapot gereden asfalt.

Woerden

O.9

N458 langs de Rijn bij Woerden

Provinciale weg is te smal; problemen met passeren.

Prov. Utrecht, Woerden

W.10

Bentweg (noordelijke stuk)

W.15
W.1b

Moerkapelse Zijde en Hollevoetbrug
Nieuwe Weg en Weipoortseweg Zoeterwoude

Smalle weg zonder passeermogelijkheid. Lastig bij tegemoetkomend verkeer.
Smalle weg met zeer smalle brug over de Rotte, ook veel
fietsers naar Zoetermeer.
Smalle ongeschikte plattelandsweg.

Alphen aan den Rijn
Zuidplas
Zoeterwoude
Alphen/BodegravenReeuwijk
Alphen/BodegravenReeuwijk

W.21

JC Hogendoornlaan

Weg in slechte staat van onderhoud, daardoor gevaarlijk.

W.22

Voshol

Smalle weg in slechte staat van onderhoud.

W.5 =
O.21

Parallelweg N207 tussen Alphen en Boskoop
Voorweg en Roemer Hazerswoude
Ijsseldijk Gouda-Gouderak en
verder

Veel landbouw- en fietsverkeer (hoofdnet fiets), fietsers
PZH, Alphen aan den Rijn
passeren niet mogelijk, snelheidsremming met drempels.

W.8b
Z.17
Z.18

Z.2
Z.3
Z.7
Z.8

Schaapjeszijde Krimpenerwaard
Parallelweg N210 tussen
Schoonhoven en Bergambamcht
Parallelweg N207; Kadijk Schoonouwen
Westvlisterdijk Krimpenerwaard
Steinsedijk

Smalle plattelandsweg met fietsers.
Lastige combinatie groot verkeer met fietsers, drempels
hinderlijk voor zwaar verkeer.
Smalle weg waar steeds meer vervoersbewegingen komen (gras moet vervoerd van natuurgebied naar boeren
in het zuiden).

Alphen aan den Rijn
HHSK
HHSK

Te smalle weg, veel fietsers.

PZH, Krimpenerwaard

Overhangende bomen; combinatie met fietsers.

PZH, Krimpenerwaard

Gevaarlijke combinatie fiets / landbouwverkeer.

HHSK

Gevaarlijke combinatie fiets / landbouwverkeer.

Krimpenerwaard

Nummer

Locatieaanduiding

N.14

Ziendeweg tussen Alphen en
Nieuwkoop

N.15

Lindenhovestraat Zwammerdam

N.7

Zuideinde in Nieuwkoop

O.11

Weg langs de Meije

Gemeld knelpunt
Veel doorgaand vrachtverkeer (door navigatiesystemen?). Op deze weg rijden ook veel fietsers.
Daardoor treden conflicten op.
Veel doorgaand vrachtverkeer (door navigatiesystemen?). Op deze weg rijden ook veel fietsers.
Daardoor treden conflicten op.
Schijnbaar door navigatiesystemen komt veel (gebiedsvreemd) doorgaand vrachtverkeer over deze
weg. "Locals doen dat niet." Er is ook gesuggereerd
dat de weegpunten op de rijksweg A12 worden
vermeden en dat die dus juist leiden tot verkeer op
ongewenste plekken.
Veel (doorgaand) loonwerkverkeer. Komt dit door
navigatiesystemen? Er wordt te hard gereden. Het
is een smalle bochtige weg met veel fietsverkeer,
ook recreatief.

wegbeheerder + locatie
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Nieuwkoop

Bodegraven-Reeuwijk

Nummer Locatieaanduiding
N.10

Kruispunt N231-Grendel

N.12

Aardamse brug in Ter Aar

N.16

Buitenkerk Zwammerdam

N.22
N.26
N.3

N.4

O.22
O.23
O.26
O.4
W.11
W.12
W.13
W.17
W.23
W.2a

W.2b

Zuidweg (ten Zuiden van Rijpwetering)
Kruispunt Hofdijklaan (N 446) en
Bospad bij Leiderdorp
Kruispunt NieuwkoopsewegAchtienkavels

Gemeld knelpunt
Gevaarlijk en lastig kruispunt om op te rijden; parallelweg
met veel fietsers, middelbare school zit naast de aansluiting.
Onveilige kruispuntinrichting met name voor overstekende
fietsers op Westkanaaldijk, fietsers gaan rechtdoor en
vrachtverkeer rechtsaf (kruising is niet mee aangepast met
reconstructie weg).
Lastige slinger in de weg (snelheidsremmers). Dit levert
conflicten op met fietsers.
Het viaduct is te laag, daardoor moet hoog verkeer via een
slingerroute rijden en dat is gevaarlijk en lastig.

wegbeheerder + locatie

Lastig om de parallelweg op of af te komen.

PZH/Leiderdorp

Gevaarlijke oversteek over N weg voor door hoge snelheden verkeer.
N231 heeft veel rotondes op de route. De route is de
hoofdverbinding tussen Aalsmeer (bloemenveilig) Boskoop
Rotondes op de N231 bij Nieuw(Greenport). Het zwaar verkeer gebruikt vanwege de rokoop
tondes echter ook vaak een andere route via N462, N461,
N207.
Aansluiting parallelweg onlogisch, "je weet niet hoe je hier
N207 - naar Steekterbrug
moet rijden".
Gevaarlijke weg/parallelweg met oversteken van en naar
N459 bij Reeuwijk
Bodegraven en parallelweg A12 (Nespad)
Brug 's Gravenbroekseweg
Zeer smalle brug.
Kruispunt SteinhagensewegOnveilige situatie door de combinatie van veel fietsers en
Eilandenlaan in Woerden
druk verkeer.
Landbouwvoertuigen hebben moeite met wegversmallinBoskoop binnen de kom tot hefbrug
gen.
Slinger in de weg is lastig te nemen met een groot voerN455 Hoogeveenseweg
tuig.
N-wegen in de kom van WaddinxRotondes zijn onhandig voor zwaar verkeer, auto's parkeveen
ren op de weg bij scholen.
Tunnel wordt slechts 3,5 m hoog, dat is te laag voor landToekomstige spoortunnel N456
bouwvoertuigen. Hoe moeten ze in de toekomst rijden?
(zie ook W.16)
Tunnel wordt te laag voor landbouwvoertuigen. Hoe moeSpoortunnel
ten ze in de toekomst rijden?
N206 is verboden voor landbouwvoertuigen (knelpunt
Hoge Rijndijk tussen A4 en BurgeW.20). Omweg via Rijndijk heeft wegversmallingen, lastig
meester Smeetsweg
te passeren voor landbouwvoertuigen.
Rijndijk en Hoorn (Zuidelijke Rijnoever tussen Burg. Smeetsweg en AlSmalle weg met wegversmallingen, vooral bij bushaltes.
phen)

Nieuwkoop/PZH

PZH, Nieuwkoop

Alphen aan den Rijn
Kaag en Braassem

Nieuwkoop/PZH

PZH, Nieuwkoop

PZH/Alphen aan den
Rijn
PZH, BodegravenReeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Woerden
Alphen aan den Rijn
PZH, Alphen aan den
Rijn
Waddinxveen
PZH, Zuidplas
PZH, Zuidplas
Zoeterwoude

Alphen aan den Rijn

W.3
W.4
W.9
Z.1
Z.12
Z.20
Z.4
Z.6

Koudekerkse brug

Brug is te smal.
Wegversmalling bij station t.b.v. oversteek is vervelend
Prins Bernhardlaan Alphen
voor brede voertuigen.
N209 tussen Benthuizen en splitsing Onhandige op- en afritten leiden tot gevaarlijke situaties in
met de N455
combinatie met hoge snelheid (hoofdrijbaan).
De draai op en van de parallelweg bij de rotonde is moeiSchoonhoven, mr. Kesperplein
lijk te maken.
Uitwijkstroken liggen aan één kant van de weg => lastig
Benedenkerkseweg
passeren.
Beijerscheweg onder N207 door
Hoogtebeperking 3,80 meter.
Smal; draaien lastig te maken, vooral ook bij smalle brugBeijerscheweg
getjes.
Kruisingen Benedenkerkseweg en
Lastig oversteken vanuit parallelweg over N207.
Koolwijkseweg - N207

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
PZH, Alphen aan den
Rijn
PZH, Krimpenerwaard
HHSK
HHSK/PZH
HHSK
HHSK/PZH
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