
Rijswijk, 12 april 2013

Aan de Gemeenteraad van Rijswijk

Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u onze jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het fietsbeleid. 
Wij verzoeken u de wethouder te vragen:

• de planning van de uitvoering aan te vullen voor 2013-2015;
• de achtergebleven uitvoering (fietsparkeren, bewegwijzering, afstelling verkeerslichten) nu 

snel op te pakken;
• de drukke fietsroutes te asfalteren

Met dank en vriendelijke groeten,

Erwin Ruitenberg, voorzitter Fietsersbond afdeling Rijswijk
Prof. Meijerslaan 57, 2285HD

Rapportage uitvoering fietsbeleid Rijswijk 2013

Inleiding
Dit is de vijfde jaarlijkse  rapportage van de Fietsersbond in Rijswijk over de uitvoering van het gemeentelijk 
fietsbeleid.  De Fietsersbond wil met de rapportage aan de Gemeenteraad informatie geven over het halen 
van de planning van het vastgestelde fietsbeleid. Dit is van belang omdat de planning van het het eerdere 
Fietsbeleidsplan 2000 aan geen kant gehaald is en het beleidsplan deze keer daarom uitdrukkelijk “SMART” 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) gemaakt is. Het ligt voor de hand nu te volgen 
of de planning wel gehaald wordt, en de Gemeenteraad als controlerend orgaan daarvan op de hoogte te 
stellen.  Het fietsbeleid is onderdeel van het mobiliteitsbeleid (met als doel dat in 2020 40% van de 
verplaatsingen per fiets plaats zullen vinden) en ook van het duurzaamheidsbeleid. Rijswijk wil een schone, 
groene en milieuvriendelijke gemeente zijn waarin ook de kinderen en kleinkinderen prettig kunnen wonen 
en werken. Dit maakt dat de uitvoering van het fietsbeleid niet alleen belangrijk voor de fietsende burgers, 
maar ook voor het behalen van mobiliteitddoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen.
De planning van het fietsbeleid ligt vast in het “Overzicht van maatregelen Fietsbeleid Gemeente Rijswijk 
2008-2015”. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 staat nauwelijks meer iets gepland, dus zou nu vrijwel het 
hele programma afgewerkt moeten zijn. Voor de Fietsersbond is dat reden om deze keer op hoofdlijnen de 
stand op te nemen ten behoeve van de controle door de Gemeenteraad. De uitgangspunten voor de 
verkeerslichten staan niet in het fietsbeleid maar in de Beleidsnota Verkeersregelinstallaties van 2008. Ook 
de resultaten hiervan worden behandeld.

1. Fietsparkeren
Er is een inventarisatie van de bestaande fietsparkeervoorzieningen gemaakt,  maar in concreto zijn alleen 
een aantal fietstrommels in woonwijken geplaatst. Infrarail heeft de stationsfietsenstalling uitgebreid. Er zijn 
een paar rekken geplaatst bij OV-haltes. Verder bestaan alle tekorten bij winkelgebieden nog, waarover de 
Fietsersbond al in 2007 rapporteerde. Het meest knellend is dat rondom Winkelcentrum De Bogaard.

2. Routenetwerk
Van de elf geplande verbeteringen aan het fietsroutenetwerk zijn er zes uitgevoerd, de bouw van de fietsbrug 
over de Vliet is vertraagd. Buiten genoemde planning is Cromvlietkade als fietsstraat ingericht. Een grote 
achteruitgang is het uit de vaart nemen van het pontje. Per saldo zijn de fietsers er nog niet erg op vooruit 
gegaan. Wel staan een paar projecten op stapel die veel voor fietsers gaan betekenen: het opwaarderen van de 
route Populierlaan-Rembrandtkade-Steenlaan, die aansluiting geeft op de nieuwe fietsbrug en op een 
verbinding met de Madame Curielaan richting Hoornwijck. De reconstructie van Haagweg en Hoornbrug.



3. Fietspaden in asfalt.
Al in de Fietsbeleidsnota van 2001 stond dat fietspaden in het hoofdroutenet bij voorkeur geasfalteerd 
worden. In de nota van 2008 is dit herhaald, maar pas naar aanleiding van de notitie “Fietspaden in asfalt” is 
feitelijk begonnen met het asfalteren. In die notitie stond dat het overal in principe technisch mogelijk is 
fietspaden te asfalteren, waarbij op een “kansenkaart” was aangegeven van welke fietspaden er een kans is 
dat ze geasfalteerd worden. Op grond daarvan zijn enkele rustige fietspaden bijvoorbeeld in de Zwethzone 
geasfalteerd, en twee stukken van de fietspaden langs de Beatrixlaan; de drukbereden Churchilllaan of de 
Burgemeester Elsenlaan zijn nog niet aan de beurt geweest. De al zo lang beleden voorkeur voor asfalteren 
van fietspaden krijgt dus vooral vorm op minder drukke fietspaden.

4. Bewegwijzering
De Fietsersbond heeft op verzoek van de Gemeente in 2009 een inventarisatie van de bewegwijzering 
gemaakt, met negen omissies/wensen. Sindsdien zijn er geen verbeteringen tot stand gebracht. Wel is het 
Rijswijkse gedeelte van het knooppuntennetwerk gerealiseerd.

5. Communicatie en educatie
Er is een agenda voor permanente verkeerseducatie (verkeersexamens op scholen). In 2012 zijn er twee 
fietsinformatiedagen voor senioren gehouden.

6. Overige projecten
De monitoring van fietsintensiteiten is uitgebreid maar heeft de Gemeente nog geen interessante informatie 
opgeleverd. De verkeersveiligheid wordt gemonitord, de parkeervoorzieningen niet. Er is geen plan voor de 
verwijdering van fietsen. Het sneeuwvrij houden van de fietspaden is deze winter voortreffelijk gegaan. De 
Fietsersbond heeft in februari de verlichting op een aantal trajecten beoordeeld; deze was op een enkele lamp 
na, in orde.

7. Afstelling verkeerslichten
In de Beleidsnota VRI's staat dat op het hoofdroutenet gestreefd wordt naar een maximale wachttijd voor 
fietsers  van 60 sec en elders van 90 seconden. Bij twee lichten i.v.m. brede middenberm, het dubbele. 

Gedurende 10 minuten zijn per verkeerslicht de wachttijden voor fietsers gemeten en is de langste wachttijd 
genoteerd.

Gemiddeld is de wachttijd sinds 2009 negen seconde korter geworden, maar sinds vorig jaar elf seconde 
langer. Er is dus sprake van een terugval van het Rijswijkse gemiddelde. Deze is te wijten aan de zeer lange 
wachttijden bij de lichten rondom de Haagweg. Voor de overige verkeerslichten zijn de wachttijden sinds  
voorjaar 2012 korter geworden.

De wachttijd bij installaties met twee lichten blijft steeds binnen de norm omdat men in het algemeen niet 
hoeft te wachten voor het tweede licht; bij installaties met één licht voldoet er maar één. 

Conclusies
Alleen de onderdelen Communicatie en Routenetwerk van het fietsbeleid zijn redelijk uitgevoerd, zij het dat 
het uit de vaart nemen van het pontje een grote stap terug is. Voor fietsers is het volgende belangrijk:

• het asfalteren van drukke fietspaden zoals langs de Churchilllaan en de Beatrixlaan;

• meer fietsparkeerplaatsen bij winkelgebieden, met name de Bogaard;

• het wegnemen van de tekortkomingen in de bewegwijzering;

• het verkorten van lange wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten (m.n. kruispunt 
Haagweg/Herenstraat-Geestbrugweg).
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