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Onderzoek bewegwijzering Rijswijk

1 Doel en methode van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is informatie leveren voor een duidelijke bewegwijzering naar 
bestemmingen in en buiten Rijswijk voor fietsers. 
Beschikbaar waren gegevens van een onderzoek van Goudappel Coffeng naar de bewegwijzering 
op het regionale hoofdfietsroutenet. Deze informatie bestaat uit werkbladen met per wijzer de 
bestemmingen, een detailfoto en een globale foto van de wegwijzers op het hoofdroutenet, en een 
kaart met daarop de codenummers die de onderzoekers aan de wijzers gaven.

De Fietsersbond heeft volgens deze systematiek de wegwijzers buiten het hoofdroutenet 
geïnventariseerd. 
Per wijzer wordt in een werkblad aangegeven: de locatie, het anwb-identificatienummer, de op de 
wijzer vermelde bestemmingen met eventueel km-afstand en (in geval van twijfel) de richting 
waarheen de wijzer wijst. Van de wijzers zijn een detail en een globale foto gemaakt. De door 
Goudappel Coffeng onderzochte wijzers zijn niet opnieuw nagelopen; wanneer er al doende een 
fout in dat onderzoek ontdekt werd, is deze genoteerd.

Vervolgens is op kaarten van Rijswijk per bestemming met gekleurde pijlen aangegeven hoe de 
wijzers (ook die op het hoofdroutenet) de routes aangeven. 
Tenslotte is onderzocht welke fouten en omissies er in de bewegwijzering zijn.

Van de wijzers buiten het hoofdroutenet zijn detail en overzichtsfoto's gemaakt. Deze staan op een 
CD.

2 Bevindingen en wensen

1 Bestemmingen

De volgende bestemmingen worden gemist.

Den Hoorn
't Woud
Schpluiden
Deze zouden aangegeven moeten worden vanaf de splitsing Schaapweg/ Gen. Spoorlaan.

Verder zou de bestemming Den Haag onderverdeeld moeten worden in Den Haag-C en Kijkduin .



2 Kilometerafstand

Soms worden kilometerafstanden aangegeven.
Wij zouden dat als regel overal willen bij bestemmingen buiten Rijswijk.

3 Wensen wegwijzers

1. Bij de splitsing Gen. Spoorlaan/ Schaapweg staat een wijzer naar de Gen. Spoorlaan “Doorgaand 
verkeer”. Dit is verwarrend omdat het verkeer naar Delft en Wateringen/Naaldwijk wél de 
Schaapweg op moet naar de rotonde Churchilllaan. Ook het verkeer naar Den Hoorn, 't Woud en 
Schipluiden. Beter is het genoemde bestemmingen afzonderlijk aan te geven en “overig doorgaand 
verkeer”over de Gen. Spoorlaan te wijzen.

2. Nootdorp staat alleen vanaf Rijswijk-Z aangegeven. Dit zou ook moeten langs de route Lange 
Kleiweg, doorsteek naar Pasgeld en pont. (Dit met vermelding van ma-vr op de wijzer aan de Lange 
Kleiweg naar het fietspad; buiten die tijden via Delft).

3. Op het Eisenhowerplein ontbreekt een wijzer naar Delft, Rotterdam en Nootdorp.

4. Op Rwk 19 (Veraartlaan/ De Bruyn Kopsstraat) staat vermeld Delft Rotterdam. Aan de overzijde 
van de Veraartlaan is de route onduidelijk omdat Rwk 16 mist. Het is beter om vanaf de 
Churchilllaan (Rwk 09) naar Delft en Rotterdam te wijzen via het tweerichtingfietspad langs de 
Burg. Elsenlaan en de Limpergstraat, Koopmansstraat  naar het Jaagpad. Wijzer Rwk 19 kan dan 
vervallen.

5. Op het kruispunt Haagweg Churchilllaan (4320/3) wordt naar Rotterdam, Delft en De Boogaard 
schijnbaar verwezen over de Hoornbrug, terwijl Rotterdam en Delft vermoedelijk over het Jaagpad 
moeten en De Boogaard over de Churchilllaan. Deze situatie verduidelijken.

6. Een aantal wegwijzers in het overzicht van het hoofdroutenet zijn er nog niet. Dit is het geval in 
Rijswijk-Z (Rwk 02, 03 en 04) en in de Plaspoelpolder (Rwk 15, 16 en 17). Uiteraard moeten deze 
wel geplaatst worden.

4 Opmerkingen over het onderzoek van Goudappel Coffeng

Rw 026 staat niet op het kruispunt Beatrixlaan/Van Vredenburchweg maar op het kruispunt 
Beatrixlaan/ Generaal Spoorlaan
Rw 025 staat niet op het kruispunt Beatrixlaan/ Generaal Spoorlaan maar op het kruispunt met de 
Churchilllaan.
De wegwijzers op de kruising van de Beatrixlaan en de Weth. Brederodelaan worden niet vermeld.
Van Rw 34 en Rw 35 (in Rijswijk Z) ontbreken foto's
Bij Rw 10 wordt 9610-7 niet genoemd.
Voor het kruispunt Broekmolenweg/Vrijenbanselaan staat een wegwijzer (1175-4) naar Rijswijk 
Den Haag op de plaats van Rw 01. In het excelwerkblad staan daarover geen gegevens.

Rijswijk, januari 2010
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