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L.S., 

 

De rotonde Klapwijkseweg – Oudelandselaan houdt de gemoederen al geruime tijd bezig.  

Hoeveel ongelukken zijn er gebeurd? Wat was de oorzaak? 

 

Op maandag 13 feb van 07:30 tot 08:25 uur heeft de Fietsersbond tellingen verricht van het aantal 

(brom)fietsen dat op de verschillende takken van de rotonde passeerde. Bovendien is bijgehouden hoeveel 

fietsers er tegen de richting in reden en hoeveel er onverlicht of met slechte verlichting passeerden. Zie figuur. 

 

 

B&W en Commissie Ruimte Lansingerland 
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Ook op woensdagmiddag 15 feb van 13:55 tot 15:15 uur heeft de Fietsersbond tellingen verricht. 

 

 
 

 

Tak Datum Totaal Waarvan tegen 

de richting in 

Percentage tegen 

de richting in 

Oudelandselaan over rotonde 

richting centrum 

ma 13-02 109 2 2 

wo 15-02 151 4 2 

Oudelandselaan over rotonde 

richting Westpolder 

ma 13-02 163 16 10 

wo 15-02 112 32 28 

Oudelandselaan richting centrum ma 13-02 44 4 10 

wo 15-02 124 11 9 

Oudelandselaan richting 

Westpolder 

ma 13-02 179 10 9 

wo 15-02 117 35 30 

Bergschenhoek – Pijnacker v.v. ma 13-02 >> 250 
1
) - - 

wo 15-02 232 - - 

  
1
) tot 8:10 uur bijgehouden, daarna was het aantal fietsers te groot. 

 

Op ma 13 februari tussen 07:30 en 07:50 uur reden 20 fietsers zonder of met slechte verlichting. Na 7:50 uur 

werd het licht. 

 

Op de rotonde is het een chaos van kruisende bewegingen en een gekrioel van auto’s en (brom)fietsen. Op de 

tekening zijn de plaatsen van kruisingen van (brom)fietsen onderling weergegeven in rood. Bovendien zijn er 

de kruisingen tussen het autoverkeer en (brom)fietsverkeer. 

10 tot 30 procent van de (brom)fietsers houdt zich niet aan de rijrichting en rijdt tegen het verkeer in. 

Automobilisten verwachten dit niet.  
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Constateringen 

1. (Vracht)auto’s rijden door tot de haaientanden van de rijbaan van de rotonde en blokkeren het fietspad, 

waardoor (brom)fietsers slalommend tussen de auto’s door glippen.  

2. Het is relatief donker op de oversteken, waardoor fietsers gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 

3. Een bestuurder van een auto komend over de Klapwijkseweg uit Bergschenhoek die rechtsaf wil slaan naar 

de Oudelandselaan, ziet de waarschuwingslichten niet. Zijn blik is lager gericht, namelijk op het fietspad. 

Beter is het waarschuwingslichten in de rijbaan aan te brengen, zoals op de Rodenrijsestraat in Rotterdam. 

4. Een bestuurder van een auto komend over de Oudelandselaan vanaf het centrum wordt geconfronteerd 

met (brom)fietsers die naast hem rijden en bij de rotonde ineens links voor hem afslaan. 

5. Er staan veel palen (lichtmasten, palen met verkeersborden enz.) op en rond de rotonde. Met name die 

aan de centrumkant storen automobilisten. Elke paal moet door hersenen worden verwerkt!  

6. In de middag rijden er meer (brom)fietsers (30%) tegen de richting in over de rotonde en op de 

Oudelandselaan richting centrum. Op de andere oversteek rijdt maar een enkeling tegen de richting in. 

7. De afwatering op de fietsoversteek aan de noordwestkant (richting Westpolder) is niet goed. Er blijven 

plassen staan. Een kind op de fiets ging maandag onderuit op een bevroren plas! 

 

Samenvatting van reacties van burgers 

Op de oproep van de Fietsersbond in de Heraut van 22 februari om (bijna) ongevallen en verbeterpunten te 

melden zijn 9 reacties gekomen. In de bijlage zijn de reacties letterlijk opgenomen. Samengevat wil men: 

- betere straatverlichting 

- gedragsverandering 

- verplaatsing fietsoversteek over de Oudelandselaan verder van de rotonde 

- bebording die de richting van het fietspad aangeeft 

- waarschuwingspanelen voor aankomende (brom)fietsers beter in het zicht brengen van de automobilist of 

waarschuwingslichten voor de fietsoversteek in het asfalt 

- mast sirenes verplaatsen of aansluitkast omhoog plaatsen 
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- verbeteren oversteek nabij de Klapwijkse Zoom 

- tunnel 

- wijzigen/uniformeren voorrangssituatie op de Oudelandselaan 

 

In een e-mailwisseling (nov 2014) aan een van de respondenten schreef een verkeerskundige het volgende: 

Gezien de oorzaken moeten de maatregelen vooral ingrijpen op het gedrag van de automobilist en fietser te 

veranderen. Gedrag is echter vaak moeilijk te corrigeren. Toch gaan we een aantal maatregelen nemen om dit 

gedragen te proberen te veranderen. Het gaat om de volgende maatregelen: 

- Het aanbrengen voor een waarschuwingsbord voor overstekende fietsers in tweerichtingen, uitgevoerd 

met een fluor achtergrond. Aan beide zijden van het tweerichtingenfietspad aan de centrumzijde van de 

rotonde. (uitgevoerd) 

- Het aanbrengen van borden verboden in te rijden bij de eenrichtingsoversteken (voor de fietspaden 

parallel aan Oudelandselaan). (niet uitgevoerd) 

- Het aanleggen van (brom)fietsdrempels op het fietspad parallel aan de Klapwijkseweg om de snelheid van 

(brom)fietsers te verlagen. Dit omdat de meeste ongevallen plaatsvinden met snellere fietsers 

(wielrenners, e-bikes) en brommers/scooters en om nadere fietsers te attenderen op een nadere 

gevaarlijke kruising. Hoewel ze voorrang hebben moeten ze wel kijken of ze ook voorrang krijgen. 

Drempels worden voorzien van begeleidende bebording. (niet uitgevoerd) 

- Op de Oudelandselaan worden extra borden geplaatst in combinatie met een handhavingsactie om het 

tegen de richting in fietsen te voorkomen. (niet uitgevoerd) 

- De politie voert ieder jaar controles uit op het voeren van de juiste verlichting. Deze controles worden ook 

dit jaar uitgevoerd. (niet bekend of deze zijn uitgevoerd) 

- De Klapwijkseweg is nu nog van de provincie, de bromfietsers rijden daarom nog op het fietspad en niet op 

de rijbaan. Bij de overdracht van de weg naar de gemeente Lansingerland gaat de bromfiets gebruik maken 

van de rijbaan. (weg is nog niet overgedragen) 

 

Aanbevelingen 

1. Plaats lichtmasten, palen met verkeersborden enz. zoveel mogelijk achter het fietspad of in het gras 

midden op de rotonde. Maak zichtruimte! 

2. Verlicht de rotonde, zeker het fietspad, beter. 

3. Onderzoek of het veiliger is om de fietspaden vanaf de Leeweg  over de rotonde tot aan de Klapwijkse 

Zoom tweerichtingen te maken (en indien nodig de fietspaden te verbreden). 

4. Maak aan veilige fietsoversteek bij de Klapwijkse Zoom. 

5. Rem de snelheid van het autoverkeer af m.b.v. van drempels (indien mogelijk). 

6. Hoewel het formeel niet correct is, kan een waarschuwingsbord bij de verschillende overgangen 

(brom)fietsers er op attenderen, dat ze tegen de richting inrijden. Handhaaf! 

7. Treed ook op tegen automobilisten die met hun voertuig doordrukken en/of het fietspad blokkeren. 

 

De door de politiek en burgers geopperde tunnel onder de Klapwijkseweg levert onzes inziens geen soelaas. De 

fietsoversteken over de Klapwijkseweg zijn niet het probleem. De gevaarlijke oversteek is die over de 

Oudelandselaan. 

 

De Fietsersbond heeft gepoogd (direct bij de politie en indirect via de gemeente) de processen verbaal van de 

ongevallen op en rond de rotonde op te vragen om de oorzaak ervan in deze rapportage te kunnen opnemen, 

maar kreeg daarbij nul op het rekest. De lange doorlooptijd van deze verzoeken is de reden dat deze 

rapportage nu pas is verspreid. Toch vindt de Fietsersbond het noodzakelijk de oorzaak van deze ongevallen te 

betrekken bij een groter onderzoek naar de onveiligheid op de rotondes van de Klapwijkseweg en 

Boterdorpseweg. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

J. Caesar 

Secretaris Fietsersbond afd. Lansingerland 
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Bijlage ‘Reacties van burgers n.a.v. oproep in De Heraut’ 

Reactie 1 

Mijn voorstel is de doorgaande fietsroute vanuit Pijnacker langs de Klapwijkseweg af te sluiten en een 

alternatieve route over het Romenpad te laten lopen. 

Verder zou ik willen adviseren geen verlichting op de auto baan te hebben, maar alleen op het fietspad. Dan 

niet alleen verlichting op de oversteekplaats, maar zeker de eerste 15 meter rond de oversteekplaats. 

 

Reactie 2 

Er komen te veel verschillende voertuigen van alle kanten op de rotonde samen. Neem hierbij de fietsende 

schooljongeren die 3 of 4 breed rijden en niet goed uitkijken en de veel te hard rijdende scooters, dan is het 

een optelsom dat het fout gaat. 

Ik ben geen verkeersdeskundige maar ik neem aan dat er mensen die er verstand van hebben de situatie in de 

spits gaan bekijken en tot een oplossing komen. Waar een wil is, is een (veilige) weg mogelijk. 

Ga in gesprek met mensen die er verstand van hebben om deze gevaarlijke situatie z.s.m. op te lossen voordat 

de eerste doden vallen. 

 

Reactie 3 

Wij zijn bewoner van de Gele Lis kijken op en zien dagelijks heel veel gevaarlijke situaties die mijn inziens met 

kleine aanpassingen voorkomen kunnen worden. Het zal altijd lastig zijn om het 100% veilig te maken 

aangezien gebruikers van de rotonde ook opgevoed dienen te worden. Een advies hierbij is op de scholen in 

Pijnacker en Berkel en Rodenrijs die veel gebruik maken van de rotonde voorlichting te geven wat de regels 

zijn. 

  

Verbeterpunten op de rotonde. 

De fietsoversteek van de Oudelandselaan zeker 2 mtr naar beneden verleggen. Voordelen: 

- dit zal de snelheid verminderen van de fietsers die op de Klapwijkseweg de Oudelandselaan oversteken. 

- fietser gaat uit de dode hoek van de (vracht)automobilist, die daardoor een beter overzicht krijgt op de 

situatie. 

  

Borden en /of belijning plaatsen. 

Fietsend vanuit Pijnacker wordt er bij de Oudelandselaan veel direct linksaf geslagen als men richting sportpark 

of de scholen (Baken,Klipper etc ) fietst, 

Er staat tot aan het sportpark geen belijning op het fietspad dat het 2- richting fietsverkeer geoorloofd is, maar 

er staat ook geen fietsverbod vanuit deze richting. 

Men zou dus op de rotonde de Oudelandselaan over moeten steken en vervolgens het andere fietspad moeten 

nemen. 

  

Fietsend vanuit de scholen de Klipper en Het Baken moet de fietser bij het zebrapad Rivierenstraat oversteken 

om de weg te vervolgen richting rotonde. 

Echter dit gebeurt niet en men rijdt aan de linkerkant van de weg naar de rotonde. Daardoor onoverzichtelijke 

oversteekplaatsen bij de Gemeentewerf en Klapwijkse Zoom, waar de automobilist geen fietser van rechts 

verwacht. 

  

Technisch aanbeveling. 

- Waarschuwingspanelen op de rotonde beter in het zicht brengen van de automobilist. 

- Aansluitkast op de paal van het landelijk waarschuwingssysteem verplaatsen (omhoog zetten). Deze zit in 

het zicht van de automobilist. 

  

Ter aanvulling : 
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De oversteek Oudelandselaan ter hoogte van de Klapwijkse Zoom naar het gezondheidscentrum is ook erg 

onduidelijk. Ook dit verdient aandacht denk ik. 

 

Reactie 4 

Ik heb geen oplossing, maar wel een idee om de huidige situatie te verbeteren. 

Voor zien en gezien worden is goede verlichting nodig. In dit geval ontbreekt deze. Ik vind dat dit voor 

verbetering vatbaar is. Dit geldt eveneens voor de aanrijstukken van de 4 wegen naar de rotonde 

Andere oplossing is ondertunnelen. Maar dat wisten jullie al. 

 

Reactie 5 

Ik kom daar regelmatig en weet inmiddels wel dat je daar extra moet opletten. Vorige week had ik weer zo’n 

ervaring. Kom aanrijden richting gele of blauwe Lis en zie een man op een scootmobiel rijden. Ik rij langzaam 

om te zien of hij linksaf de rotonde op zal gaan of rechtdoor, hij steekt geen hand uit en gaat rechtdoor, ik kan 

dus ook door. Maar op hetzelfde moment schiet er een fietser voor mij langs die van links komt. Doordat ik 

naar die scootmobiel keek zag ik hem laat, maar omdat ik langzaam reed was er niets aan de hand. 

 

Om de gevaarlijke situatie voor de fietsers daar op te lossen is er naar mijn mening maar een mogelijkheid: 

stop met de voorrang voor de fietsers. Het is maar een paar meter tussen fietspad en rotonde, en als fietsers 

besluiten de rotonde te nemen heb je als automobilist gewoon te weinig tijd om te reageren. Zeker als de 

jeugd geen hand uitsteekt of vrolijk zit te e-mailen of whats-appen. 

 

Dat een paar honderd meter verder bij het SFG de fietsers geen voorrang hebben is ook vreemd. Wees 

consequent op een weg wel of geen voorrang voor de fietser. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie op een 

bepaalde weg voorrang heeft. Bepaal dat niet per kruising. 

 

Reactie 6 

Met mijn gezin woon ik al vele jaren met veel plezier aan de Klapwijkse Eilanden. Met twee kleine kinderen zijn 

wij (vanzelfsprekend) zeer oplettend ten aanzien van de verkeersveiligheid. Vanuit onze woning wonen wij zeer 

dichtbij de rotonde aan de N462 (Klapwijkseweg) met de Oudelandselaan. Deze rotonde wordt zeer intensief 

gebruikt door oa. alle bewoners vanuit de Gouden Buurten. 

 

De afgelopen zomer (2014) hebben wij bijna wekelijks een ambulance of nog erger een traumahelicopter zie 

aankomen bij de rotonde vanwege een ongeval. Ik ga ervan uit dat u ook inzicht kunt krijgen in de 

gemeentelijke / politie administratie rondom deze rotonde en het hoge aantal ongevallen. Ook afgelopen 

donderdag was het weer "raak". Echter dit keer betrof het mijn overbuurman welke met zijn 4jarige dochter 

achter op de fiets zijn geschept door een auto. Beide maken het, naar omstandigheden en minus 3 tanden, 

redelijk. 

 

Zoals u zult begrijpen zijn wij met alle buren hiervan zeer geschrokken. Namens vele verontruste ouders & 

kinderen stuur ik u derhalve deze mail. Mede gelet op het aankomende winterseizoen en de vroege inval van 

de donkerte zal op korte termijn door de gemeente actie moeten worden ondernomen. 

 

Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de signalering op de Molenlaan met het kruispunt Burg. FH. Van 

Kempensingel in Rotterdam-Hillegersberg. Hier zijn in het fietspad elektrische lussen aangelegd welke 

(wanneer een fietser deze passeert) lampen activeert op de (auto)rijweg ter extra signalering van een 

aankomende fietser. Mijn inziens lijkt mij dit een zeer eenvoudige, passende & effectieve oplossing. 

 

De reeds aanwezige "haaientanden" (fietsers hebben voorrang) bij de rotonde zijn niet effectief. De rotonde is 

simpelweg niet voldoende overzichtelijk. 
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Gelukkig hebben alle ongevallen op de rotonde (nog) geen dodelijke slachtoffers tot gevolg gehad maar als de 

gemeente geen actie onderneemt ben ik hier wel bang voor. 

 

Reactie 7 

Als omwonende erkennen wij het gevaar van de rotonde voor zowel de (brom)fietsers als automobilisten. Vele 

ongelukken zijn er geweest en zullen ongetwijfeld gaan komen. 

Wil men een veiliger rotonde krijgen dient m.i. de aanfietsroutes richting de rotonde te worden gewijzigd. Wat 

ik hiermee bedoel is dat automobilisten nagenoeg hun nek moeten breken om te kijken of er al dan niet een 

fietser aankomt. 

Uiteraard kun je vooraf goed kijken echter door slechte belichting en de snelheid waarmee fietsers aankomen 

en voorrang nemen is dit zeker niet altijd mogelijk. 

Ook fietsers moeten hun verantwoording nemen, echter dit is lastig te bewerkstelligen. 

Feit is dat er iets moet veranderen voor een veiligere rotonde voor zowel fietsers als automobilisten. 

 

Reactie 8 

Verplaatst de kast onder de sirene naar elders. Mogelijk kan hij hoger worden geplaatst. 

Zowel als fietser als automobilist heb ik al een aantal veel last van deze kast gehad. 

Vooral kinderen mis je door deze kast.  

Hopelijk heb ik hiermee een bijdrage geleverd om de rotonde veiliger te maken. 

  

Gelijk wil ik aangeven dat de punt op het fietspad bij de rotonde Klapwijkseweg / Rodenrijseweg ook erg 

gevaarlijk is. Vooral als er tegenliggers aankomen is het op de oversteek bij Boer aanhangwagens erg krap. 

 

Reactie 9 

Zoals u weet mogen fietsers sinds enige tijd slechts één richting op fietsen, tegen klok in. U wilt niet weten hoe 

vaak zij tegen de richting in fietsen. Dit gebeurt continu. Ze rijden dwars tegen de verbodsborden in en zijn zich 

hier soms niet eens van bewust! 

Het zou enorm helpen, als er een tijd consequent aan controle en handhaving zou worden gedaan. En dan 

natuurlijk meteen controleren bij het verlaten van de rotonde op hand uitsteken en bij automobilisten op 

richting aangeven. 


