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Inleiding 

Fietsers en ook voetgangers hebben het moeilijk om bij de winkels op het Westerplein in Berkel te komen. Er is 

geen veilige fietsoversteek op de Gemeentewerf. In meldingen worden verschillende knelpunten genoemd: de 

kruising Herenstraat en Gemeentewerf, het fietspad met de schuine fietsoversteek, de toerit voor de auto’s naar 

het parkeerterrein en de kruising Gemeentewerf en Westersingel. 

Over deze punten zijn in 2017 al vele meldingen aan de gemeente gestuurd, maar tot nu toe is daar weinig mee 

gebeurd. Sterker nog, daar waar de fietsers voor de realisatie van het parkeerterrein eerst nog van bij de kruising 

Gemeentewerf en Westersingel konden oversteken, worden ze nu gedwongen over te steken bij de toerit voor 

auto’s. Het is er een wirwar van auto’s en fietsers. En deze situatie zal er de komende jaren, met de uitbreiding 

van het winkelcentrum, niet beter op worden. 

Kortom, fietsers voelen zich niet veilig op de Gemeentewerf en zijn daardoor wellicht geneigd om eerder met de 

auto te komen. Dat kan de bedoeling niet zijn. De gemeente Lansingerland wil juist dat er meer gefietst wordt.  

 

Tijd om de Gemeentewerf aan te pakken! 
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1 Knelpunten op Gemeentewerf (Berkel-Centrum) 
De Gemeentewerf is de toegangsweg voor het westelijk deel van het winkelcentrum in Berkel. Via deze weg 

worden ook de winkels bevoorraad. De weg ligt tussen de kruising Rodenrijseweg – Laan van Romen – 

Herenstraat en de Oudelandselaan. De weg is dubbelgericht en ligt in een 30 km/u zone. 

Er worden 4 knelpunten veelvuldig genoemd (zie foto hieronder): 

1. Kruispunt Rodenrijseweg – Laan van Romen – Herenstraat 

2. Schuine fietsoversteek 

3. Toerit naar het parkeerterrein ofwel het ontbreken van een fietstoerit 

4. Kruispunt Gemeentewerf en Westersingel 

Op de foto is de situatie te zien van voordat het parkeerterrein is aangepast. 

 

Enkele noodkreten van burgers: 

 Onoverzichtelijk en veel auto's. Chaos hier. Liefst kom ik hier niet. 

 Soms lange rijen auto’s die het parkeerterrein op willen, terwijl zij de uitrit blokkeren. 

 Al jaren pleit ik voor een zebra t.h.v. de uitrit de Warmoezerij of AH. Veel oudere bewoners met rollator 

of rolstoel moeten maar zien, hoe ze tussen de auto's door kunnen komen. 

 Drukke kruising, altijd rommelig. 

 Heel erg lastig om over te steken. 

 Onveilige en onoverzichtelijke situatie voor fietsers bij het oversteken, 

 Enz. 
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1.1 Kruispunt Rodenrijseweg – Laan van Romen – Herenstraat 
Maar liefst 29 meldingen zijn er over dit kruispunt. Men vindt deze kruising onoverzichtelijk,  druk, lastige 

voorrangssituaties, en gevaarlijk om op de fiets over te steken. 

Op dit kruispunt zijn zeer veel verkeersbewegingen. Het is een 30 km/u zone en de voorrang is er niet geregeld. 

Dus, rechts gaat voor. Dit levert vaak de situatie op, dat iedereen op elkaar wacht. Het meeste verkeer vanaf de 

Rodenrijseweg en Laan van Romen zal richting de Gemeentewerf gaan of omgekeerd. Fietsers worden op dit 

kruispunt nogal eens over het hoofd gezien. 

Fietsers vanaf het kruispunt moeten om naar de winkels te gaan het fietspad aan de rechterzijde van de 

Gemeentewerf, vervolgens de schuine fietsoversteek nemen (zij zijn daar uit de voorrang!) en dan weer bij de 

toerit voor auto’s oversteken. Een hachelijke onderneming, die door menig fietser niet geriskeerd wordt. Zij 

blijven aan de kant van het winkelcentrum fietsen en glippen met de auto’s mee het parkeerterrein op of gaan bij 

ING bovenlangs. Als met al een niet gewenste situatie en zeker niet veilig, laat staan fietsvriendelijk. 

 

Maar ook fietsers komend vanaf het winkelcentrum vinden het kruispunt niet prettig. Eerst moeten zij bij de 

autotoerit de weg oversteken naar het fietspad aan de overkant en vervolgens wordt dat een smalle fietsstrook 

naar de brug en het kruispunt. Dan mag je nog blij zijn als er bij de eierenboer geen vrachtwagen wordt 

uitgeladen, waar je omheen moet. 

1.1.1 Oplossingen 

Ja, oplossingen zijn nog niet zo gemakkelijk te realiseren, maar zijn wel voor handen en in ieder geval te 

onderzoeken. 
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1. Verbreed de brug. 

 Dit schept ruimte, zodat fietsers en voetganger minder of niet meer in het gedrang komen. 

2. Stel eenrichtingverkeer (richting toerit parkeerterrein) in op de Gemeentewerf tussen het kruispunt 

Rodenrijseweg en de toerit. 

 Hierdoor zal de verkeersdruk op het kruispunt afnemen en de verkeerssituatie veel overzichtelijker 

worden. Wel moet worden onderzocht of er veel extra kilometers moeten worden gemaakt vanwege 

omrijden. 

 Bovendien hoeft de brug dan niet te worden verbreed. Bij eenrichtingverkeer kan de weg iets worden 

versmald, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het fietspad/strook en trottoir. 

1.2 Schuine fietsoversteek 
9 meldingen: gevaarlijke overgang van fietspad naar rijweg, onnodig oversteken, voor fietsers een lastige 

oversteek door de helling, de drukte en afslaande auto's terwijl je wacht. 

Dit is voor fietsers een lastig te nemen fietsoversteek. Fietsers komen met een vaartje naar beneden en moeten 

dan in de remmen om voorrang te verlenen aan het autoverkeer. De hoek die het fietspad met de weg maakt is 

ongeveer 120 graden, dus moet de fietser bijna zijn nek verdraaien om zicht te krijgen op het verkeer. 

Ook steken hier nog wel eens fietsers tegen de richting over om aan de linkerkant te gaan rijden om zo over de 

brug naar links de Herenstraat in te slaan. Dat scheelt het nemen van het kruispunt. 

 

1.2.1 Oplossingen 

Ook hier is een oplossing mogelijk:  

1. haal de fietsoversteek weg (prettig voor de automobilist en fietser) en 

2. trek het fietspad door richting autotoerit.  Zie par 1.3.1. Fietsers hoeven dan niet meer onnodig (onveilig) 

over te steken en spookfietsen wordt voorkomen. 

1.3 Toerit naar het parkeerterrein ofwel het ontbreken van een fietstoerit 
7 meldingen: onoverzichtelijk, chaos, veel te druk, uitrit parkeerterrein wordt geblokkeerd door wachtende 

auto’s. 

Voor fietsers en voetgangers is er geen veilige oversteek over de Gemeentewerf naar de winkels. 
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1.3.1 Oplossingen 

Leg een gecombineerde fietsoversteek en voetgangersoversteek tussen de autotoerit naar het parkeerterrein en 

het muurtje voor ING. Sluit hierop het doorgetrokken fietspad (zie par. 1.2.1) op aan. 

Zet deze gecombineerde oversteken in de voorrang. 

 

Door het opofferen van 2 parkeerplaatsen, het verwijderen van een paar struiken en het aanbrengen van wat 

bestrating ontstaat er een prachtige fietsvriendelijke (maar ook autovriendelijke) toegang tot het winkelcentrum. 

Voetgangers kunnen bij ING voorlangs lopen. 
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Door de gecombineerde fiets- en voetgangersoversteek op deze plaats aan te leggen én eenrichtingverkeer in te 

stellen op dit deel van de Gemeentewerf worden onnodige conflictsituaties tussen verkeersdeelnemers 

voorkomen en zal de veiligheid toenemen. Bij eenrichtingverkeer zal er de autotoerit minder kruisend verkeer 

zijn, wat de doorstroming bevorderd. 

Bovendien hoeven fietsers op het parkeerterrein niet meer tussen auto’s door te laveren, maar rijden ze op een 

gedefinieerd deel (de kortste weg naar de winkels). Zeker als dat nog als fietsbaan wordt gekenmerkt. 

Een mogelijk nadeel is, dat de gecombineerde fiets- en voetgangersoversteek dichtbij de autotoerit ligt en het 

autoverkeer blokkeert. 

Kruisend autoverkeer kan grotendeels worden voorkomen door een toerit te maken voor de auto’s vanaf de 

Rodenrijseweg en verderop een toerit voor auto’s vanaf de Oudelandselaan. Als dan de gecombineerde fiets- en 

voetgangersoversteek hiertussen wordt gepositioneerd, is het aantal kruisingen zeer beperkt. 

Een gecombineerde toe- en afrit zoals nu is aangelegd, zorgt altijd voor stagnatie. Zeker zoals het nu is 

uitgevoerd, waarbij het op de brede baan met aan weerszijden parkeerplaatsen een wirwar is aan in- en 

uitparkerende auto’s die dan ook nog eens in twee richtingen rijden. Onderzoek of (op delen van) het 

parkeerterrein eenrichting stagnatie kan voorkomen. 

1.4 Kruispunt Gemeentewerf en Westersingel 
17 meldingen: Onveilige en onoverzichtelijke situatie voor fietsers en voetgangers, weinig overzicht door heg 

links. 

Als de in par. 1.3 geopperde fiets-voetgangersoversteek wordt aangelegd, dan zou de zebra op deze kruising 

kunnen vervallen. Ook het trottoir aan de kant van het parkeerterrein kan vervallen ten gunste van wat extra 

parkeerruimte. 

 

Mocht niet gekozen worden voor de eerder voorgestelde oplossingen, dan zou een fietsoversteek van de 

Westersingel naar het parkeerterrein aangelegd kunnen worden. Hiermee krijgen fietsers alsnog een veilige 

fietsoversteek. Ze kunnen dan over het parkeerterrein verder fietsen naar de winkels, maar worden wel 

geconfronteerd met in- en uitparkerende auto’s. 
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2 Conclusies en aanbevelingen 
Het is voor de fietser geen pretje is om op de Gemeentewerf te rijden en/of deze over te steken, maar er zijn 

voldoende oplossingen te bedenken om dit euvel op te lossen. Voetgangers ervaren ook problemen. 

 

Door het aanleggen van een gecombineerde fietsoversteek met zebra over de Gemeentewerf nabij ING kunnen 

de schuine fietsoversteek en de zebra bij de Westersingel vervallen. Op dit deel van de Gemeentewerf ontstaat 

daarmee slechts één conflictpunt tussen fietsers/voetgangers en autoverkeer. 

Door deze fietsoversteek door te trekken naar het parkeerterrein komen fietsers nog nauwelijks auto’s tegen.  

 

Trek het fietspad dat leidt naar de schuine oversteek rechtdoor en tak het aan op de nieuwe fietsoversteek. 

 

Onderzoek het instellen van eenrichtingverkeer op de Gemeentewerf vanaf het kruispunt Rodenrijseweg tot aan 

de autotoerit naar het parkeerterrein. Waarschijnlijk wordt daarmee de verkeersdruk op het kruispunt en de 

Gemeentewerf minder en de veiligheid groter. 

 

Onderzoek het instellen van eenrichtingverkeer op (delen van) het parkeerterrein de doorstroming kan 

bevorderen. 
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