
Fietsen als 
oplossing van 
een probleem

De angst voor het dichtslippen van de omgeving zonder de forse investering in de 
DPW kan worden terug gedrongen als niet alleen wordt gekeken naar oplossingen 
voor de automobiliteit maar ook naar de actieve mobiliteit zoals lopen , fietsen al of 
niet in combinatie met het OV. 
Vanuit de Fietsersbond vragen we dan ook om in de besluitvorming juist ook de fiets 
al of niet in combinatie met het OV mee te nemen.

Bereikbaarheid is iets anders dan doorstroming.
Bereikbaarheid is om vanaf A naar B te gaan.
Willen (te)veel mensen tegelijk van A naar B gaan via eenzelfde route dan heb je het 
over doorstroming. 
In de voorkeursvariant wordt voornamelijk ingegaan op de doorstroming van de 
automobiliteit.  
De bereikbaarheid door de andere vormen van mobiliteit ,zoals Fiets, OV en wandelen 
worden niet genoemd. 

In een van de hoofdstukken van de keuze variant wordt ingegaan op het OV maar 
afgedaan als niet kans vol vanwege een te grote spreiding van de bevolking in dit 
kostbare gebied. Door het toepassen van het HOV principe waarbij met een hoge 
frequentie snel OV aan te bieden zullen de opstappunten aantrekkelijk worden om 
daar met de fiets naar toe te gaan zodat iedere halte een bereik heeft van zo’n 1200 
meter er om heen. In onze inspraak reactie is dan ook uitgegaan van een HOV 
verbinding Noord en Zuid. (Deze uitwerking laten we verder graag aan ROVER over).
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Fietsfeiten KIM

Om mensen te verleiden te gaan fietsen, met de e-bike of de gewone fiets, moet er 
een goede infrastructuur zijn. Dit is niet alleen een goed fietspad maar ook een veilig 
fietspad in liefst een mooie omgeving en moeten er bij de bestemming goede 
fietsparkeer voorzieningen aanwezig zijn (Fietsparkeur voor de binnen en of 
buitenruimte).
Kijken we naar de fietsfeiten van het KIM (Kennis instituut mobiliteit)  heeft de fiets 
nu slechts een aandeel van 27% in de vervoerswijzen over nederland. De doelstelling 
van “tour de force” is om in 2027 20% extra te fietsen. Dit deel zou moeten worden 
afgesnoept van de auto mobiliteit. De motieven waar de meeste winst is te behalen 
is vrijetijd en werk. Let wel deze gegevens zijn verkregen door vragenlijsten, waarbij 
vaak alleen de hoofd mobiliteit kon worden benoemd. Dus als je met de fiets naar het 
station gaat, dan met de trein verder en voor het laatste stukje gaat lopen kan je 
alleen de trein aangeven. Uit de Fietstelweek gegevens kwamen veel andere cijfers 
vanwege meer inzicht in het keten vervoer. 

Ook het stimuleren van het fietsen, ook voor de ouderen, kan ook worden 
meegenomen. Als voorbeeld de WWW.RING-RING.nu. Hier mee kan je fietskilometers 
sparen die je kan inzetten voor korting of voor collectief sparen voor een wijkdoel of 
provinciaal project.  Zie hun website voor meer informatie.
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Hier een indicatie van het fietsgebruik. Het gaat hier om ritten met het vertrekpunt uit 
de gemeente. Haarlemmermeer heeft nog duidelijk kansen om tot verbetering te 
komen. Haarlemmerliede scoort wel erg laag. 

Source: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-
enquetes/personen/onderzoek/lopend/onderzoek-verplaatsingen-in-nederland--ovin-
-
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In Amsterdam wordt veel gefietst en komt volgens de Modal split uit op 48%. (Ook
hier op basis van enquêtes).
BTM staat voor Bus tram metro. Willen we bij het MRA horen dan ligt er dus nog een 
grote uitdaging voor de omliggende gemeentes.
In het MER onderzoek zou kunnen wat de huidige modal split is in de 
betreffendegemeentes (of delen daarvan)
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De e- bike is booming. Onderzoek geeft aan dat de E-bike  gebruik ontneemt aan de 
gewone fiets, auto, trein bus, tram en metro.
Dat er wat meer wordt gelopen zou iets te maken kunnen hebben met het eenmalig 
goed parkeren van de E-bike en daarna gewoon verder gaan lopen.
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Iets over de infrastructuur. Dit heeft zeker te maken met de bruggen over de Ringvaart 
en de wegen daar naartoe. Deze zijn aangelegd ruim in de vorige eeuw en kunnen 
alleen door VRI’s de hoeveelheid auto’s aan. Helaas hebben de VRI’s als nadeel dat 
ook de fietsers moeten wachten. Zijn deze wegen erftoegangswegen of 
gebiedsontsluitings wegen. Op basis van de verkeersdrukte en of deze brug/weg deel 
uit maakt van het hoofdfietsnetwerk moet hier goede infrastructuur aanwezig zijn.
We komen hierop terug bij de Beinsdorp foto’s. 
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Verkeersveiligheid. Uit dit plaatje (voor heel Nederland) is  niet op te maken of hier 
sprake is van de externe oorzaken zoals gebrekkige infrastructuur (gaten, ijzer, 
bochtstralen, zichtlijnen, te smal, paaltjes, gladheid)  roekeloosheid, drugs of alcohol.

In de DPW aanpak zal dit zeker ter hand genomen moeten worden om het aantal 
slachtoffers terug te dringen (terug naar nul?)

Dit is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, maart 2018 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
ISBN/EAN 978-90-8902-181-6 KiM-18-A06
Auteurs Lucas Harms Maarten Kansen Vormgeving en opmaak VormVijf, Den Haag Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
Postbus 20901 2500 EX Den Haag 
Website: www.kimnet.nl E-mail: info@kimnet.nl
Publicaties van het KiM zijn als PDF te downloaden van onze website www.kimnet.nl. U kunt natuurlijk ook altijd contact 
opnemen met één van onze medewerkers.
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen onder vermelding van het KiM als bron.
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Vanuit het MRA zijn deze telgegevens gekomen. Opmerkelijk is dat maar liefst 1600 
fietsbewegingen staan aangegeven bij Nieuw-Vennep. Waar deze locatie is?
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Hier een kaartje om een beetje te oriënteren op de omgeving.
Hoofddorp heeft tussen de N205 en de N520 veel woningbouw gehad in de vorige 
eeuw. Door het in het verleden gekozen beleid zijn er nieuwe wijken gebouwd die ver 
van het station liggen (ook als gevolg van de geluidhinder van Schiphol) en is te laat 
ingezet op andere vormen van mobiliteit. Zo is er een grote afhankelijkheid ontstaan 
van de automobiliteit. De infrastructuur is hier nauwelijks op brekend en iedere 
werkdag persen de auto’s vanuit de wijken zich naar de N201, N205, N207 door naar 
de A4, A5 en de A9. 
Bij de bouw van de nieuwe wijk Floriande (18.000 mensen) is er een nieuwe 
verbinding bijgekomen via de nieuwe Bennebroekerweg naar de A4 te komen. 
Uitbreiding van deze capaciteit op de Nieuwe Bennebroekerweg is door 
Haarlemmermeer zeer gewenst, ongeacht de verbinding N208 naar N205.

Kijken we naar de grote publieks trekker de Keukenhof (helaas veelal met de auto) 
dan zie je dat het verkeer op de lokale wegen, ook in Haarlemmermeer daar iedere 
keer vastloopt. Deze wegen zijn ook de fietsroutes zonder afzonderlijke fietspaden. 
Buiten de vertraging geeft dat ook de extra hinder door de uitstoot en fijnstof. Dit 
komt de leefbaarheid aldaar niet ten goede.   
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Fietsgebruik west-
Haarlemmermeer

Hier  het fietsgebruik rond het westen van Haarlemmermeer volgens de 
meetgegevens van de Fietstelweek 2016. Links de noordelijk deel en rechts het 
zuidelijk deel.
Door de beperkte deelname zijn dit niet de absolute waarden. Scholieren, een zeer 
grote groep fietsers, ontbreken. Onderzoek wees uit dat de indicaties (volgens de 
meetweek) met een factor 32 tot 150 per dag zou moeten zijn. Alleen door echte 
tellingen kan het juiste aantal worden bepaald. Leidraad hoe breder hoe drukker, met 
gele streep ook drukker. Nog drukker met een rode streep in het rood (zoals op het 
fietspad langs de N201 bij Cruquius)
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Hier het beeld volgens de STRAVA  APP. Dit zijn veelal recreatieve fietsers.
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Cruquius

Eerst een gefaseerde uitleg van de plaatjes.
Dit is een plaatje ontleend aan de Fietstelweek 2016. D.m.v. de kleur is de gemiddelde 
snelheid aangegeven op de fietsroutes.
Centraal gekozen is de brug over de Ringvaart van de N201 bij Cruquius en 
Heemstede. 
Waar de fietser (of e-bike) goed kan doorfietsen is de kleur blauw, bv. over de 
Ringdijk, behalve bij de brug. Hier is dus veel vertraging. 
Wat je op deze kaart niet ziet is het hoogte verschil. Vanuit de polder moet je over de 
Ringvaartbrug. Dan ga je langzamer en doe je er langer over dan naar beneden. 
Vandaar de groene streep langs de N201. De hopeloze situatie langs de Cruquius weg 
in Heemstede drukt ook de gemiddelde snelheid aldaar.
Welke oplossing biedt DPW  om meer automobilisten te verleiden tot het fietsen door 
het zorgen voor goede infrastructuur?
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Cruquius 2

Ook dit is een plaatje  van dezelfde omgeving maar nu aangegeven waar de 
Fietstelweek2016 rapportage vertragingspunten heeft geconstateerd.
Hoe groter de stip des te vaker er daar vertraging is opgetreden. De kleur geeft de 
tijdsduur aan. Oorzaak kan dus zijn een VRI.
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Cruquius 3

Ook geeft de fietstelweek rapportage de mogelijkheid, volgens de berekening van de 
Fietsrouteplanner, in welke tijd je waar kan komen. Het startpunt is hier de zwarte stip 
en dat is de brug over de Ringvaart.

Voor de kenners: binnen 10 minuten ben je vanaf de brug met de fiets bij het Spaarne 
ziekenhuis in Hoofddorp (De grootste werkgever trouwens). Ook kan je met 10 
minuten bij Volgelenzang zijn. Je rijdt dan wel via de Ringdijk  (dit is een 60km/u weg) 
op de fietsstroken.

Als een snellere fietser of E-bike kom je wel natuurlijk verder. 
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Zwaanshoek Bennebroek 1

Hier eenzelfde beeld over de volgende brug over de Ringvaart. De brug tussen 
Zwaanshoek en Bennebroek.
Door het aanbieden van de veel zuidelijker gelegen alternatief voor de auto’s in de 
DPW voorstel zou hier (schone) lucht kunnen komen. Ook hier is grote concurrentie 
om de ruimte tussen de oude bebouwing door het grote aanbod van auto verkeer. 
Hierdoor ook veel vertraging rond de brug voor de fietsers. (Een grote vrachtauto 
heeft alle ruimte nodig om de bocht  te nemen om naar of van de brug te komen. 
Daardoor kan er maar een enkele richting tegelijk groen hebben.

Wat wordt de aanpak om de automobilisten te verleiden de nieuwe DPW brug te 
laten gebruiken?

De reeds eerder genoemde wijk Floriande van Hoofddorp ligt hier vlakbij. Voor de 
fiets een alternatief om via Bennebroek bij Heemstede te komen. Gezien de gele en 
groene kleuren niet echt goed te noemen. 
De optie  waar de fietsers vandaan komen en naar toe gaan staan in een ander 
onderzoek op basis van de Fietstelweek 2016 door ons beschreven (bereikbaarheid 
Schiphol via de 22  ringvaart bruggen van Haarlemmermeer).
Op aanvraag bij fietshan@xs4all.nl verkrijgbaar.
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Zwaanshoek Bennebroek 2

De optie  waar de fietsers vandaan komen en naar toe gaan staan in een ander 
onderzoek op basis van de Fietstelweek 2015/2016/2017.

Door te kijken op de brug (de zwarte stip bij de gele pijl) zie je de gebruikte routes 
met de rode strepen aangegeven. De Ringdijk is duidelijk als  route naar het noorden 
en het zuiden.

De beoogde rondweg ten noorden van Zwaanshoek (die zou moeten uitkomen op de  
Spiering weg) en de fietsers op de Spiering richting de Kruisweg hebben aandacht 
nodig of stelt extra eisen aan de Spieringweg.
De fietsroute langs de Bennebroekerweg is (gezien vanaf de Bennebroekerbrug) in 
gebruik vanaf de Ijweg. De Kruising van de DPW met de Ijweg is ook van belang. 
Het recreatief verkeer door Park21 blijft ook aandacht vragen.
De beoogde Duinpolderweg die de Spieringweg  ten zuiden van de Bennebroekerweg 
kruist vraagt ook om aandacht. Helaas is door het ontbreken van de CyclePrint licentie 
niet mogelijk te kijken waar dit fietsverkeer vandaan komt. Ook het lokale 
fietsverkeer, dat niet in de Fietstelweek is meegekomen zal moeten worden 
opgevangen..

5-6-2019
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Beinsdorp Hillegom

Hier de plaatjes van de omgeving van Beinsdorp en Hillegom. Beinsdorp zelf is klein 
en volledig op Hillegom aangewezen allemaal via de brug over de Ringvaart. Het 
alternatief is Nieuw-Vennep.
De ingetekende (rood) verbinding N205 N208 (zuidvariant) laat zien waar de 
pijnpunten voor de fiets routes komen te liggen. Of er ook een extra fietsverbinding 
komt over de ringvaart met deze nieuwe brug ontbreekt in de beschrijvingen. De 
paarse lijn geeft aan hoe deze aangesloten zou kunnen worden op het bestaande 
fietsnetwerk bij Nieuw-Vennep en Hillegom
Als je kijkt naar de luchtverontreiniging welke ontstaat door de T kruising zal wel 
nagedacht zijn of de grootste stroom van de N205 naar de N207 gaat of naar de N208 
(rechtdoor rijden of afslaan). De lucht rond de fietsroute wordt er in ieder geval niet 
schoner van.  

Hoe e.e.a. gaat lopen via de midden variant, of daar ook een fietsverbinding via de 
brug of aquaduct kan aansluiten op de tunnel onder de N205 bij Nieuw-Vennep is nog 
niet te voorspellen 

Loopt het verkeer vast op de A4 dan is er sprake van dat het onderliggende wegennet 
het sluipverkeer moet gaan opvangen. Ook dit verkeer verdringt zich dan rond de brug 
over de Ringvaart en laat de verontreinigde lucht en legt beslag op de krappe ruimte 
waardoor de leefbaarheid wordt geschaad.
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Beinsdorp Hillegom 2

Hier de indicatie van het gebruik en de bereikte snelheden (Fietstelweken 15/16/17). 
Het gebruik op de recreatieve fietsroute onder de hoogspanningsleidingen zijn hier 
weggevallen. Mogelijk valt dit ook te verklaren met de afsluiting van deze route 
vanwege de 380KV leiding.
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Beinsdorp Hillegom 3

Hier dan de gebruikte routes van de Hillegommerbrug.
Hier valt vooral de ringdijk naar het noorden op. Een deel van de fietsers kiest hier 
voor de Spieringweg door Zwaanshoek. Dus bij een knip door de DPW dient hier 
compensatie te komen. Verder gaat het via Halfweg naar de F200
Een deel gaat via de bebouwde kom (zal wel iets met de wind / aantrekkelijkheid te 
maken hebben) naar het station Hoofddorp.

5-6-2019
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Beinsdorp Hillegom

Over deze wegen wordt het verkeer afgewikkeld op en naar de brug in Beinsdorp. Bij 
de andere bruggen van de Parels is het net zo.
Als je kijkt naar de CROW lijst op pagina 6 zie dat er is beknibbeld op de ruimte voor 
de fiets. Of de nieuwe DPW brug ruimte gaat bieden om dit op te vangen is niet 
duidelijk. Over de plannen om het vrachtverkeer te weren over deze brug is niets 
meer vernomen. Issue lijkt te zijn dat langs de Ringdijk een weegbrug lijkt te bevinden 
voor de hele Bollenstreek.

Op de foto
LB: Op de Ringdijk naar de brug
RB: te smalle fietsstrook waardoor je niet met zijn tweeën naast elkaar kunt fietsen.
LO: Wachten in Hillegom voor de brug
RO: Geen fatsoenlijke ruimte voor de fiets in Hillegom
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Lisserbroek Lisse

Hier de situatie in Lisserbroek en Lisse. (Fietstelweken 15/16/17)
De paarse lijn geeft de toekomstige HOV verbinding naar Noordwijk aan. Ook daar 
(eindelijk een 2e) brug over de Ringvaart. 
Kan vanaf de voetgangers en fietstunnel onder de N207,bij de P&R van de HOV bus 
naar Schiphol, langs deze busbaan ook een nieuw fietspad worden aangelegd naar het 
scholencomplex in Lisse?. 
Het doortrekken van de vrije busbaan naar de Keukenhof realiseert een goed 
alternatief voor de automobilisten. De P&R uitbreiden zodat deze ook kan gaan 
werken als P&R voor Schiphol.

Wat zijn de kansen voor een fietspad over de Ringvaart met de N207 brug? Zie de 
rode cirkel.

Niet zichtbaar is de woningbouw die gepland staat ten zuiden en het noorden van 
Lisserbroek. De nieuwe gebiedsontsluitingsweg voor het zuiden staat in rood 
aangegeven. Ook hier de onduidelijkheid of hier ook een fietspad langs komt te lopen 
(ook over de Ringvaart). De fietstunnel bij de Middenweg lijkt doeltreffend. 
De aansluiting op het knooppunt langs de Hoofdvaart / A44 vereist wel extra 
aandacht vanwege de doorgaande fietsroute naar Leiden op de Hoofdvaart westzijde. 
(Zie de volgende slide voor details). Langs deze nieuwe gebiedsontsluiting weg komt 
aan de zuidzijde ook de dijk van de extra waterberging. De afwatering van deze 
waterberging komt ook bij dit punt uit. (Water wordt terug gepompt in de Hoofdvaart 
en gaat dan via de pompen bij de Kaag weer de polder uit.) Op deze dijk mocht niet 
eens een recreatief fietspad liggen….
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Lisserbroek Lisse

Deze brug geeft naar het zuiden doorgaand fietsverkeer via de Kaag of Abbenes de 
aansluiting naar Nieuwe Wetering. Naar het noorden via de IJweg naar Hoofddorp of 
via Oude Wetering richting Schiphol-oost.

Rechtsonder  de fietspaden rond de aansluiting A44 op de  West en Oostzijde van de 
Hoofdvaart. Het fietspad naar Leiden begint aan de Hoofdweg Westzijde ten zuiden 
van de A4.
In de planning van de gemeente is de Hoofdweg westzijde een fietsvriendelijke route 
met hier en daar fietsstroken. De Oostzijde heeft een gescheiden (te smal) 2 
richtingen fietspad. De Oostzijde is voorzien van veel meer stoplichten dan de 
Westzijde. De snelle fietsers naar Leiden hebben dan ook voorkeur voor de Westzijde.
De fietsinfrastructuur onder de A44 en de spoorlijn is erg krap bemeten. Hier nog een 
extra wegaansluiting faciliteren zal de situatie niet verbeteren.  Extra verkeer vanuit 
Lisse/Lisserbroek zal via de Hoofdvaart Westzijde mogelijk een weg zoeken richting 
Nieuw-Vennep waardoor het fietsvriendelijke karakter van de Westzijde wordt teniet 
gedaan. 
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Rijsenhout

Vanaf Rijsenhout zijn er diverse mogelijkheden om naar Hoofddorp/Nieuw-Vennep te 
komen. Daarvoor moet je altijd de spoorbaan (Hoofddorp/Nieuw-Vennep en/of de 
HSL) kruisen.
Een van de mogelijkheden is die bij de oude Bennebroekerweg. Daarnaast ligt de 
Nieuwe Bennebroekerweg, de beoogde verbreding van de Duinpolderweg. Hiervoor 
zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn vanwege  zowel het HSL viaduct en het 
Treinspoor. De pilaren van de beide viaducten liggen niet op een lijn. (Zie de bovenste 
foto) Dit zal zeker impact hebben op het tegelfietspad dat ook wordt gebruikt door 
het doorgaande fiets verkeer van de Leimuiderbrug (Alphen aan de Rijn) naar 
Hoofddorp(station).

Verderop zal ook het verkeer van de Duinpolderweg het fietspad 2x2 rijstroken 
moeten kruisen om via de Nelson Mandeladreef bij de A4 te komen. Zie de onderste 
foto. Graag hier een ongelijkvloerse kruising.  
Door de toekomstige ontwikkeling van dit gebied zal het fietsgebruik aldaar gaan 
toenemen.
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Files 14 04 18
• Geen ruimte voor fiets

• Uitstoot door auto’s

• Geluid

• Leefbaarheid?

• DPW oplossing?

Hier de files rond de Keukenhof. De gebruikers van de lokale fietsinfrastructuur 
hebben hier last van. Welke files worden voorkomen door de DPW? Het huidige OV 
loopt ook vast in de files.
Een alternatief is een veel groter P&R terrein nabij de N207 en Nieuw-Vennep  en 
vandaaruit via de  nieuwe busbaan (of met de fiets) naar de Keukenhof. Ook buiten 
het Keukenhof seizoen dit gebruiken als P&R naar Amsterdam/Schiphol.
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Keukenhof
bereikbaarheid

• Keukenhof tot 
Schiphol:
– Hemelsbreed 15,2 km

– Fietsrouteplanner 21,3 km

Hier de bereikbaarheid van de Keukenhof per fiets.
Hoe de Keukenhof beter bereikbaar laten zijn vanuit de Haarlemmermeer?
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Schiphol-C
bereikbaarheid

• Schiphol-C Linnaeus hof:
– Hemelsbreed 11,5 km

– Fietsersbondplanner 16,1 km

Schiphol (de grootste werkgever?) bereikbaarheid. Naar Bennebroek dus een flink 
eind omfietsen…
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Dit zijn de beoogde (door de Fietsersbond) beoogde regionale doorfietsroutes. Hier 
het noordelijk deel.
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Dit zijn de beoogde (door de Fietsersbond) beoogde regionale doorfietsroutes. Hier 
het Zuidelijke deel. Als vanzelf kan je nu zien waar deze routes hinder kunnen 
ondervinden van de DPW.
De nieuwste versie van de regionale doorfietsroutes is te vinden op bit.ly/FBHRDR 
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