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Inleiding
In deze notitie is het overzicht opgenomen van de plannen en projecten die de gemeente heeft 
uitgevoerd of gaat uitvoeren het kader van het fietsbeleid. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding 
van de bespreking van het fietsbeleid in het Forum Stad van 26 november 2013. 

Aanleg fietsroutes - achtergrond
De gemeente Rijswijk heeft 4 sterroutes fiets. Dit zijn de routes die volgens de Structuurvisie 
Mobiliteit met voorrang worden opgepakt. In onderstaand overzicht zijn dit de blauwe routes. De rode 
lijnen op de kaart zijn de overige hoofdfietsroutes. 
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Aanleg fietsroutes en -paden
In de afgelopen jaren zijn verschillende fietspaden geasfalteerd en vervangen. Geasfalteerd zijn:

- Lange Kleiweg tot aan het viaduct over de A4 (sterroute 3);
- Beatrixlaan Noord vanaf Den Haag tot over de Van Vredenburchweg (sterroute 2)
- Beatrixlaan Zuid vanaf A4 tot Delft – dubbelzijdig fietspad (sterroute 2)
- Fietsroutes in de Zwethzone (fietsinfrastructuur Rijswijk Buiten)
- Fietspad door Engelse Park / Mme Curielaan (verbinding Fietsbrug en Ypenburg). 

Verder zijn er op verschillende wegen in Rijswijk bij herasfalteringswerkzaamheden rode fietsstroken 
aangebracht. Hierdoor heeft de fietser een duidelijk herkenbare plak op de weg gekregen. 
Fietsstroken zijn onder andere aangebracht op: 

- prinses Margietsingel;
- Limpergstraat en Jaagpad tussen Limpergstraat en A4;
- Verrijn Stuartlaan 

De Cromvlietkade is veranderd in een fietsstraat en is daarmee een hele prettige fietsverbinding 
geworden voor fietsers langs de Vliet. Op de belangrijkste fietsroutes zorgen we er minimaal voor dat 
de bestaande fietspaden er goed bij blijven liggen. Op de Huis te Landelaan en de Lange Kleiweg 
(sterroute 3) zijn de fietspaden hersteld, zodat deze paden weer goed berijdbaar zijn. 

Planning
Voor de komende jaren staat er erg veel op stapel in het kader van aanleg van fietspaden. 

- Fietsbrug-  de fietsbrug over de Vliet heeft veel tegenslag gekend in de planning. Inmiddels is 
er gestart met de werkzaamheden. Medio 2014 is de brug gereed. 

- Sterroute 4 – Deze sterroute fiets loopt vanaf Pasgeld over het Jaagpad via de Populierlaan, 
de Rembrandtkade en de Steenlaan richting Den Haag. Het grootste deel van deze route 
wordt opgepakt in 2014. Daarbij wordt gebruik gemaakt van subsidie van uit de Provincie Zuid 
Holland en het Stadsgewest Haaglan. De Steenlaan en de Rembrandtkade Zuid zijn nog in 
onderzoek, mogelijk oppakken in 2015. 

- Op de Rembrandtkade zijn de werkzaamheden in volle gang. Hier worden aan beide zijden 
vrijliggende fietspaden gerealiseerd. 

- Met de bewoners van Pasgeld is het ontwerp besproken van de herinrichting van de kruising  
Jaagpad/’t Haantje, zodat hier een verkeersveilige oversteek ontstaat voor fietsers. Het project 
wordt na afronding van de rioleringswerkzaamheden aan de Jaagpadleiding uitgevoerd. 

- Ook het hele Jaagpad wordt in 2014 heringericht als prettige fietsverbinding.  
- Voor de Populierlaan wordt begin 2014 een ontwerp besproken met de bewoners voor 

herinrichting als fietsstraat. 
- Ook de Huis te Hoornkade wordt heringericht, samen met de provincie Zuid-Holland. Met 

bewoners worden in 2014 verschillende ontwerpen besproken (fietsstraat of toch fietsen langs 
de Vliet). 

- Tevens wordt in deze kant van Rijswijk de Haagweg     volledig op de schop genomen, waarbij 
goede fietsroutes (vrijliggende fietspaden en fietsstraten) worden aangebracht, en een nieuwe 
fietsbrug (de paperclip) over de Vliet. Uitvoering 2014/ 2015. 

Door de investeringen in deze fietsinfrastructuur ontstaan aan de ‘’oude’’ kant van Rijswijk goede 
fietsroutes voor zowel het woon-werkverkeer als voor recreatief verkeer. De routes sluiten aan op de 
fietsbrug over de Vliet en zorgen voor optimale fietsontsluiting voor fietsverkeer tussen Oud-Rijswijk, 
Den Haag en Delft en tussen de Plaspoelpolder en Ypenburg. 
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Ook in de andere delen van Rijswijk wordt de komende jaren geïnvesteerd in fietsen. 
- Er een ontwerp gemaakt om de Van Vredenburchweg tussen Schaapweg en Beatrixlaan te 

herinrichten als fietspad en (de eerste delen waar ook auto’s mogen komen) fietsstraat. 
Fietsers krijgen daarmee een geasfalteerde fietsverbinding door de landgoederenzone, die 
aansluit op de bestaande fietsbrug over het spoor. Uitvoering staat gepland eerste half jaar 
2014.  

- De Sir Winston Churchilllaan is de belangrijkste ‘oost-west’ fietsverbinding van Rijswijk 
(sterroute 1). De gemeente heeft het voornemen om de fietspaden op deze route te 
asfalteren. Op dit moment wordt onderzocht welke gedeelten we in 2014 kunnen oppakken. 

- In het Investeringsprogramma Haaglanden is – naast een aantal van bovengenoemde 
projecten- ook de aanleg van een aantal fietsverbindingen opgenomen in Rijswijk Buiten. Ook 
hier wordt de komende jaren conform de plannen aparte fietsinfrastructuur gerealiseerd. 

Samengevat: In 2014 en 2015 wordt qua hoofdfietsroutes ingezet op sterroutes 1 (Churchilllaan) en 4 
(Jaagpad/ Rembrandtkade); de hoofdfietsroute over de Haagweg; de Fietsbrug en toeleidende routes 
(Huis te Hoornkade), de fietsinfrastructuur in Rijswijk Buiten en Van Vredenburchweg. 
Sterroute 2 (Prinses Beatrixlaan) is opgepakt tot en met het traject waar in de toekomst mogelijk het 
MIRT Project Prinses Beatrixlaan gaat starten. In de komende jaren moet duidelijk worden welke 
ingrepen er worden gedaan en hoe de fietsinfrastructuur daarin meegenomen kan worden. Sterroute 3 
komt na 2014 aan de orde. Inmiddels is er wel een geasfalteerd fietspad gerealiseerd op Lange 
Kleiweg vanaf station tot A4. Er wordt onderzocht hoe deze fietsverbinding verbeterd kan worden en in 
de toekomst goed kan aansluiten op de wijk  Rijswijk Buiten. 

Fietsparkeren
Begin 2013 is de inventarisatie van fietsparkeerplaatsen afgerond. Daarbij is in heel Rijswijk bekeken 
waar extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is ook naar In de Bogaard 
gekeken. Begin 2014 worden bestaande klemmen rond In de Bogaard en de wijkwinkelcentra 
vervangen door nieuwe klemmen en/of worden klemmen bijgeplaatst. In het kader van het project 
“Halteaanpassingen Tramlijn 17” worden bij iedere tramhalte minimaal twee fietsklemmen geplaatst en 
op de belangrijkste haltes meer (op basis van inventarisatie behoefte). Op die manier kunnen fietsers 
makkelijk op het openbaar vervoer opstappen en wordt zogeheten ‘ketenmobiliteit’ gestimuleerd. We 
maken voor de investeringen gebruik van subsidies. 

Afstelling verkeerslichten
De wachttijden voor fietsers bij verkeerslichtingen zijn over het algemeen korter geworden. Een 
knelpunt blijkt de kruising Haagweg/ Herenstraat. De verkeersregeling op deze plek wordt in het kader 
van het project Haagweg volledig vervangen en opnieuw ingeregeld. Uit de berekeningen blijkt dat de 
wachttijden voor fietsers sterk afnemen. In de loop van 2015 zal dan ook op dit punt de wachttijd voor 
fietsers sterk zijn verbeterd. 

Overig
De afgelopen jaren is er vanuit de gemeente blijvend geïnvesteerd in educatie en voorlichting, ook 
voor fietsers. Het verkeersexamen en de fietsinformatiedagen voor senioren worden jaarlijks met veel 
succes georganiseerd. De bewegwijzering kan op een aantal plaatsen worden verbeterd. Door 
aanpassingen in het veegprogramma is het sneeuwvrij houden van fietspaden, in de winter van 
2012/2013 zeer goed verlopen. 
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