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NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 

 

1. Aanleiding 

Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om 

een nadere studie te doen naar de positie van de (brom)fiets op en bij het Berkelsedijkje Noord. Dit 

betreft het gedeelte van de Berkelseweg tussen Ds. Van Koetsveldstraat en de Oostersingel. De 

gemeenteraad heeft geconcludeerd dat met de huidige verkeersintensiteiten en het beperkte profiel van 

het Berkelsedijkje het niet langer wenselijk is om fietsers en autoverkeer te mengen. In deze notitie 

wordt onderzocht welke alternatieve tracé’s er mogelijk zijn zodat fietsers niet meer over de rijbaan van 

het Berkelsedijkje hoeven te rijden. 

 

1.1 Berkelsedijkje 

Het Berkelsedijkje is een gedeelte van de Berkelseweg (zie kaart 1). Het Berkelsedijkje is onderdeel van 

de Landscheiding. Aan de weg liggen weinig woningen. Aan de noordkant ligt één woning aan het 

Berkelsdijkje. Aan de zuidzijde hebben twee woningen hun ontsluiting op weg. De weg heeft dus vooral 

een verbindende en nauwelijks een ontsluitende functie. Het Berkelsedijkje is zowel voor gemotoriseerd 

verkeer als langzaam verkeer een belangrijke verbinding tussen de kernen Bergschenhoek en Berkel en 

Rodenrijs. Vanuit het centrum van Berkel en Rodenrijs is dit een korte route naar het centrum en het 

noordelijk deel van Bergschenhoek.  

 

 

Kaart 1: ligging Berkelsdijkje 
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Gemiddeld rijden 8.700 motorvoertuigen per etmaal over het Berkelsdijkje. De verwachting is dat de 

verkeersintensiteit door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Lansingerland zal toenemen 

tot 11.300 motorvoertuigen in 2030.  

 

Daarnaast is het Berkelsdijkje onderdeel van de regionale fietsroute tussen Rotterdam en Zoetermeer. 

Op de kaarten 2 en 3 is deze route te zien. De routes in het blauw zijn de fietspaden en wegen met de 

beste doorstroming. Het Berkelsdijkje is ook blauw. Dit betekent dat de gemiddelde snelheid voor 

fietsers meer dan 20 kilometer per uur is. Dit komt omdat er op het Berkelsdijkje geen kruisingen en 

verkeerslichten zijn. 

 

 

Kaart 2: gemiddelde fietssnelheden fietsroutes in Berkel en Rodenrijs Noord (bron: fietsersbond 2015) 

 

Er zijn geen fietstellingen beschikbaar van het Berkelsdijkje. In het verlengde van het Berkelsedijkje zijn 

wel tellingen gehouden op de Landscheiding in november 2016. De etmaalintensiteiten op deze locatie 

ligt rond de 1.000 fietsers per etmaal. Dit betekent dat het een drukke en goedgebruikte fietsroute is. 

Voor fietsers heeft het Berkelsedijkje zowel een utilitaire functie (woon-werk/winkel/school) als een 

recreatieve functie. 
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Kaart 3: gemiddelde fietssnelheden fietsroutes in Berkel en Rodenrijs Zuid (bron: fietsersbond 2015) 

 

1.2 Profiel Berkelsdijkje 

De rijbaan op het Berkelsdijkje is circa 4,70 meter breed. Gemotoriseerd verkeer en fietsers mogen hier 

in tweerichtingen rijden. Er rijdt ook veel vrachtverkeer op deze weg. De weg is eigenlijk te smal voor 

gemotoriseerd en langzaam verkeer samen. De weg ligt op een dijk (Landscheiding). 

Naast de rijbaan ligt aan de westzijde een talud van circa acht meter breed. Dit talud loopt langzaam af. 

Aan de oostzijde is het talud smaller. Dit talud loopt snel af naar het water langs het Berkelsdijkje.  

 

1.3 Onderzoek fietspad 

In deze notitie wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de fietsroute op het Berkelsdijkje te 

verbeteren met een vrijliggend fietspad. 

In dit onderzoek worden zes alternatieven beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de zes 

varianten beoordeeld op een groot aantal aspecten waardoor er zicht ontstaat op de voors- en tegens van 

de vier alternatieven. 

 

2. Beschrijving tracé’s vrijliggend fietspad 

In dit hoofdstuk worden zes varianten beschreven die naar voren zijn gekomen na eerder onderzoek door 

bureau Goudappel Coffeng in 2014 en na diverse overleggen binnen de vakdisciplines Ruimtelijke 

Ordening en Verkeer van de gemeente Lansingerland. 

 

De zes varianten zijn: 

1. Fietsroute over Huijgenslaan en Prins Bernhardlaan 

2. Fietspad Huijgensplantsoen en over Prins Bernhardlaan 
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3. Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark direct ten oosten van het Berkelsdijkje 

4. Fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 1 

5. Fietspad op het Berkelsdijke ten westen van de huidige rijbaan – versie 2 

6. Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark over bestaande fietsinfrastructuur 

 

2.1 Fietsroute over Huijgenslaan en Prins Bernhardlaan 

Op kaart 4 is het tracé van deze variant aangegeven. Deze variant volgt de bestaande infrastructuur: het 

fietspad direct ten noorden van rotonde Oostersingel/Berkelseweg tot de Huygenslaan. Vervolgens loopt 

deze fietsroute over de Huijgenslaan en Prins Bernardlaan tot aan de Ds. Van Koetsveldstraat. Deze moet 

hier overgestoken worden en sluit dan weer aan op het bestaande “Landscheidings”fietspad. 

De Huijgenslaan en Prins Bernardlaan zijn 30 km/u wegen met snelheidsremmende voorzieningen en 

gelijkwaardige kruisingen met andere woonstraten. De fietsers hebben hier dus geen eigen plek op de 

rijbaan. 

 

 

    Kaart 4: variant 1 fietsroute over Huijgenslaan en Prins Bernardlaan 
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2.2 Fietspad Huijgensplantsoen en over Prins Bernhardlaan 

Deze variant lijkt voor een groot deel op variant 1. Ook in deze variant loopt de fietsroute over het 

bestaande fietspad ten noorden van de rotonde Oostersingel/Berkelseweg. Echter in deze variant loopt 

de route door het Huijgensplantsoen over het bestaande wandelpad. Om dit wandelpad aan te passen tot 

een volwaardig fietspad zal deze aanmerlijk verbreed moeten worden en is het de vraag of voetgangers 

hier nog wel kunnen lopen. De verbreding van het wandelpad zal waarschijnlijk ook voor een deel ten 

koste gaan van het water in het Huijgensplantsoen. Aan de zuidkant van het plantsoen sluit het fietspad 

aan op de Prins Bernhardlaan en volgt deze weg zoals bij variant 1. 

 

 

               Kaart 5: variant 2 fietspad Huijgensplantsoen en over Prins Bernhardlaan 
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2.3 Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark direct ten oosten van het Berkelsdijkje 

Op kaart 6 is het tracé van deze variant ingetekend. Het vrijliggende fietspad loopt vanaf de rotonde 

Oostersingel/Berkelseweg via een nieuwe brug naar het Annie M.G. Schmidtpark. Hierna loopt het 

fietspad evenwijdig aan het Berkelsedijkje (aan de oostzijde van de sloot) tot aan de woningen die aan 

deze weg liggen. Voor deze woningen buigt het fietspad af naar het Berkelsdijkje. Hierbij moet een 

gedeelte van de sloot gedempt worden en een aanzienlijk hoogteverschil worden overwonnen. Vervolgens 

loopt het tracé op het Berkelsdijkje tussen de huidige rijbaan en de woningen. De ruimte is hier beperkt 

waardoor het waarschijnlijk nodig is om een damwand aan te brengen tussen het fietspad en het water 

voor de woningen.  

 

 

   Kaart 6: variant 3 fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark ten oosten van Berkelsdijkje 
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2.4 Fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 1 

Deze variant (zie kaart 7) loopt vanaf de rotonde Oostersingel/Berkelseweg voor de woning langs die hier 

is gelegen. Hierbij is het nodig dat de rijbaan, dijklichaam en sloot worden verlegd. Vervolgens loopt het 

vrijliggend fietspad over het talud van het Berkelsdijkje aan de westzijde van de huidige rijbaan. Het 

fietspad loopt op deze wijze door tot aan de woningen die hier aan de oostzijde van de weg liggen. Het 

fietspad steekt hier de rijbaan over en loopt vervolgens verder op dezelfde wijze als variant 3. Hierbij 

geldt wederom dat de ruimte beperkt is tussen de rijbaan en de woningen waardoor ook bij deze variant 

het waarschijnlijk nodig is om een damwand aan te brengen tussen het fietspad en de sloot voor de 

woningen. De reden dat het fietspad op deze wijze het Berkelsdijkje oversteekt, is omdat het uit 

verkeersveiligheidsoogpunt niet gewenst is dat het fietspad de weg in een bocht kruist. Dit zou het geval 

zijn als het fietspad helemaal wordt doorgetrokken in een rechte lijn naar het zuiden. 

In deze variant wordt het fietspad via een brug in het verlengde van de Oranjestraat ontsloten met de 

achterliggende wijk. 

 

 

 Kaart 7: variant 4 fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 1 
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2.5 Fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 2 

Op kaart 8 is te zien dat variant 5 - voor wat betreft tracé - voor een groot deel identiek is aan variant 4. 

Ook deze variant loopt over het talud van het Berkelsedijkje aan de westzijde van de huidige rijbaan. 

Echter in dit geval loopt het fietspad helemaal door tot aan de Ds. van Koetsveldstraat. Hier steekt het 

fietspad over via een nieuwe brug en sluit aan op de Prins Bernhardlaan. Het fietspad steekt hier de  

Ds. Van Koetsveldstraat over en vervolgt over het bestaande fietspad richting de Raadhuislaan. 

 

 

 

           Kaart 8: variant 5 fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 2 
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2.6 Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark over bestaande fietsinfrastructuur 

Deze variant 6 loopt over de bestaande fietsinfrastrucuur van het M.G. Schmidtpark. Vanaf De Doorsteek 

bij zwembad de Windas gaat dit tracé zuidwaarts door het park en loopt op een afstand van circa 125-175 

meter ten oosten van het Berkelsdijkje. Op een aantal locaties heeft deze route scherpe bochten. Deze 

zullen aangepast moeten worden om het tracé geschikt en herkenbaar te maken als alternatieve 

fietsroute voor het Berkelsdijkje. Het fietspad over de bestaande fietsinfrastructuur van het Annie M.G. 

Schmidtpark takt uiteindelijk aan halverwege het fietspad tussen de Ds. Van Koetsveldstraat en de 

Raadhuislaan. 

Het is bij deze variant nodig dat ten noordoosten van de rotonde Oostersingel/Berkelseweg nog een klein 

stuk vrijliggend fietspad wordt aangelegd. Dit is nodig om de route tussen het Annie M.G. Schmidtpark en 

het fietspad Landscheiding richting Zoetermeer beter met elkaar te verbinden. 

 

 

          Kaart 9: variant 6 Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark over bestaande fietsinfrastructuur 



10 

 

 
3. Weging en beoordeling van de zes varianten 

In hoofdstuk 2 zijn zes varianten beschreven: 

1. Fietsroute over Huijgenslaan en Prins Bernardlaan 

2. Fietspad Huijgensplantsoen en over Prins Bernhardlaan 

3. Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark direct ten oosten van het Berkelsdijkje 

4. Fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 1 

5. Fietspad op het Berkelsdijke ten westen van de huidige rijbaan – versie 2 

6. Fietspad door het Annie M.G. Schmidtpark over bestaande fietsinfrastructuur 

 

In dit hoofdstuk worden deze varianten beoordeeld op verkeerskundige aspecten en op overige aspecten 

(o.a. ruimtelijke en landschappelijk aspecten, kosten). 

 

De verkeerskundige aspecten waarop is getoetst zijn: 

- Logica route in recreatieve netwerk 

- Logica route in functioneel netwerk 

- Doorstroming 

- Veiligheid (op de route en kruispunten) 

- Sociale veiligheid 

- Comfort (directheid, hoogteverschillen, bochtigheid) 

 

De overige aspecten zijn: 

- Kosten aanleg 

- Beschikbaarheid grond 

- Procedureel (vergunning) 

- Aantasting waarden (landschappelijk en erfcultureel) 

 

In de tabel op bladzijde 11 worden de zes varianten afgewogen op bovengenoemde aspecten. 

De scores die behaald kunnen worden per aspect zijn: 

++   = zeer goed 

+ = goed 

0 = neutraal 

- = slecht 

--    = zeer slecht 
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Toetsing 

 

         Variant 

              1      2       3        4  5      6 

 

Verkeerskundige 

aspecten 

  

Logica route in 

recreatief netwerk 

 

- 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Logica route in 

functioneel netwerk 

 

0 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

-- 

Veiligheid -- - + 0 0 + 

Sociale veiligheid + + + + + + 

Doorstroming -- - ++ + + 0 

Comfort - - 0 + + + 

SCORE -5 -1 4 5 5 2 

 

 

Overige aspecten 
 

Kosten aanleg 

++ 0 - - 0 0 

Beschikbaarheid 

grond/procedureel 

++ 0 - - 0 + 

Aantasting waarden ++ - - - - 0 

SCORE 6 -1 -3 -3 -1 1 

 

 

EINDTOTAAL           1     -2  -1        2  4         3 
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4. Conclusie 

Uit de tabel op bladzijde 11 is te zien dat op verkeerskundige aspecten de varianten 4 en 5 het beste 

scoren met allebei vijf punten. Deze varianten scoren op bijna alle aspecten goed. De varianten 3 en 6 

scoren hier onder met respectievelijk vier en twee punten. Variant 1 scoort zeer laag en eindigt als 

laatste. Variant 2 zit hier iets boven maar scoort niet hoog op de verkeerskundige aspecten. 

 

Als gekeken wordt naar de overige aspecten is het beeld anders. Hierbij scoort variant 1 het beste. Dit is 

de variant die in het geheel gebruik maken van bestaande infrastructuur. 

Vervolgens scoort varianten 6 het beste met 1 punt. De varianten 3 en 4 scoren het laagst omdat bij deze 

varianten de meest ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur en ruimtelijke omgeving nodig zijn. 

 

Op verkeerskundig gebied scoren de varianten 4 “fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige 

rijbaan – versie 1” en variant 5 “fietspad op het Berkelsdijkje ten westen van de huidige rijbaan – versie 

2” het beste. Variant 5 scoort iets hoger op de overige aspecten dan variant 4. En heeft de beste totale 

score. Het voorstel is om variant 5 verder uit te werken op technische uitvoerbaarheid, kosten en 

procedurele aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


