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De rondweg van Westerkoog bestaat uit de wegen De Glazenmaker (oostelijke deel) en 
De Wildeman (westelijke deel). Deze ring ontsluit de woonwijk en het winkelcentrum. 
Aan de noordzijde is er de hoofdontsluiting van de wijk via de Westerkoogweg op de 
hoofdwegenstructuur Guisweg en de A8 en een secundaire ontsluiting via de Ooster- 
veld - Wezelstraat. Aan de zuidzijde vormt De Binding een van oorsprong voor de bus en 
langzaam verkeer bedoelde verbinding met Westerwatering en via de Houtveldweg met 
het NS-station en de zuidelijke hoofdwegenstructuur (S150) van Zaanstad. 
 

 
 
Figuur 1.1: Situatie rondweg Westerkoog  
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Inleiding 
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De Binding is opengesteld voor alle verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer en een 
algemeen verbod voor motorvoertuigen gedurende 2 uur in de ochtendspits en 2 uur in 
de avondspits.  
Tijdelijk is De Binding ook in de spitsuren opengesteld, vanwege wegwerkzaamheden 
aan de Houtveldweg ter hoogte van het NS station. Dat is in de periode van medio 
januari tot eind mei 2017. 
 
De gemeente Zaanstad onderzoekt de mogelijkheid om De Binding permanent open te 
stellen gedurende het gehele etmaal, dus ook in de spitsuren. Het effect van deze 
maatregel is onderzocht in de periode van tijdelijke openstelling in de spitsuren. 
De gemeente Zaanstad heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd onderzoek te doen naar de 
effecten op de verkeersonveiligheid als gevolg van deze openstelling in de spitsuren, het 
beoordelen van mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen en om, indien nodig, te 
komen tot een voorstel voor de benodigde verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 
De openstelling van De Binding zal naar verwachting leiden tot een hogere verkeers-
intensiteit op de rondweg van Westerkoog. De omvang daarvan wordt door de gemeente 
onderzocht door middel van onder andere verkeerstellingen en een kentekenonderzoek, 
maar zal bij de bewoners aanleiding zijn voor weerstand en bezorgdheid ten aanzien van 
de verkeersveiligheid. De bewoners zijn daarom betrokken bij het bepalen van de te 
onderzoeken knelpuntlocaties. Zij kennen hun eigen omgeving als geen ander.  
De hogere verkeersintensiteit zal leiden tot meer ontmoetingen tussen de verschillende 
verkeersdeelnemers. In hoeverre dat ook leidt tot meer en ernstige conflictsituaties, is 
onderzocht door middel van een conflictobservatie. Deze is uitgevoerd volgens de 
methode DOCTOR door een ervaren observator. Door middel van videoregistratie zijn 
optredende conflictsituaties in beeld gebracht en is op basis daarvan een conflict-
observatie uitgevoerd. Gelijktijdig is het verkeer geteld, waardoor we eventueel een 
verband kunnen leggen tussen aantallen en aard van de conflicten en de optredende 
verkeers-intensiteiten. 
 
Tot slot worden maatregelen voorgesteld, waarbij de waargenomen conflicten op de 
knelpunten worden tegengegaan. Uitgangspunt van de maatregelen zijn verder de 
principes van Duurzaam Veilig, waarbij functie, vormgeving en gebruik van de rondweg 
onderling in overeenstemming worden gebracht. 
 
Leeswijzer 
Dit onderzoek is als volgt opgebouwd: 
■ In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inventarisatiefase met ongevallenanalyse, 

toetsing aan Duurzaam Veilig, overleg met bewoners en belanghebbenden, 
videowaarnemingen en conflictobservaties.  

■ Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving en beoordeling van de verkeersveiligheid op de 
rondweg van Westerkoog op basis van de bevindingen uit de inventarisatie van 
ongevallen, waargenomen conflicten en toetsing aan uitgangspunten van Duurzaam 
Veilig.  

■ In hoofdstuk 4 ten slotte worden maatregelen aangegeven, voorzien van voor- en 
nadelen en wordt afgesloten met onze conclusie en aanbevelingen.  
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2.1 Ongevallen  

Figuur 2.1 geeft een beeld van de locaties met het aantal geregistreerde ongevallen in de 
periode van 2007 tot en met 2015. De geregistreerde ongevallen staan vermeld in het 
BRON-bestand van Rijkswaterstaat. In bijlage 1 is dit overzicht aangevuld met de daarbij 
beschikbare ongevalsgegevens over datum, tijdstip, betrokkenen en toedracht.  
 

 
 
Figuur 2.1: Overzicht locaties geregistreerde ongevallen 2007 tot en met 2015 
 
 
Uit de ongevalsgegevens komen de volgende locaties naar voren:  
■ Aansluiting De Wildeman- De Glazenmaker-Westerkoogweg: 8 ongevallen, waarvan 2 

met letsel. Letselongevallen met fiets/bromfiets en auto. Toedracht geen voorrang 
verlenen. 

2 
 
Inventarisatie  
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■ Wegvak De Binding: 9 ongevallen waarvan 1 met letsel. Letselongeval met fietser en 
brommobiel. Overig rijongevallen (slippen, macht over het stuur verliezen).  

■ Wegvak De Wildeman: 3 ongevallen waarvan 2 met letsel. Letselongevallen zijn 
rijongevallen (slippen, macht over het stuur verliezen). Van de 9 ongevallen zijn er 6 
gebeurd in de periode van 2007 tot 2010 (voor de openstelling voor autoverkeer). 

 
De registratiegraad en de manier van registreren is in de laatste helft van deze periode 
echter beperkt en biedt onvoldoende houvast voor een betrouwbare analyse. De 
ongevallengegevens worden daarom gebruikt in samenhang met de bevindingen uit de 
conflictobservatie en uitgangspunten van Duurzaam Veilig. 
 
 
2.2 Duurzaam Veilig 

De vormgeving van de bestaande rondweg wordt getoetst aan de algemene uitgangs-
punten van duurzaam veilig. De basisprincipes uit Duurzaam Veilig worden hiertoe 
vertaald naar locatiespecifieke kenmerken. Daarbij is niet alleen de vormgeving van 
belang, maar ook en vooral het gedrag en verwachtingspatroon van de verschillende 
soorten verkeersdeelnemers. Voor deze toetsing is op 23 maart de locatie bezocht door 
de auteurs; beiden verkeersveiligheidsauditors. De toetsing is daarbij vooral gericht op 
het profiel van de weg in samenhang met de functie en het gebruik van de weg.  
 
Duurzaam Veilig-principes 
De principes voor een Duurzaam Veilig-verkeerssysteem zijn door SWOV vastgelegd.  
Deze principes vormen de voornaamste pijler voor de richtlijnen en toetsing van het 
wegontwerp. Bij deze toetsing worden de volgende vragen gesteld: 
■ Functionaliteit van het netwerk 

Vallen de snelste routes in het netwerk samen met de veiligste verbindingen? 
■ Homogeniteit van het wegverkeer 

Worden verkeerssoorten met verschillende snelheid, massa en richting voldoende van 
elkaar gescheiden en is de snelheid voldoende laag1 waar menging optreedt? 

■ Voorspelbaarheid van het weggedrag 
Sluit het ontwerp van de verbindingen en kruispunten aan bij de verwachtingen van 
de weggebruikers? 

■ Fysieke en sociale vergevingsgezindheid 
Biedt de wegomgeving ruimte om fouten van weggebruikers te herstellen en indien 
dat niet mogelijk is de gevolgen van de fouten te beperken? Biedt het wegontwerp 
en de wegomgeving handvaten om weggebruikers op elkaar en elkaars fouten te  
anticiperen? 

 

                                                            
1  Bij volledig mengen van autoverkeer met fietsverkeer wordt uitgegaan van een snelheids-

regime van 30 km/h en een daarop afgestemde vormgeving van de weg. SWOV onderzocht 
de snelheid in 30 km/h-gebieden in Nederland. In de eerste, compleet ingerichte, 30 km/h-
gebieden lag de V85 onder 35 km/h. In een onderzoek naar sobere 30 km/h-gebieden lag de 
V85 op 45 km/h [SWOV-factsheet Verblijfsgebieden in de bebouwde kom]. 
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Locatiespecifieke kenmerken, bevindingen locatiebezoek 
Het valt op dat op de rondweg veel verschillende 
wegprofielen worden toegepast, met steeds een andere 
mate van menging van autoverkeer met fietsverkeer, maar 
wel steeds met eenzelfde snelheidslimiet van 50 km/h.  
 
Vooral op de route vanaf de Westerkoogweg over De 
Glazenmaker is sprake van grote, maar weinig herkenbare 
overgangen wat betreft menging van fietsverkeer met 
autoverkeer. Op de Westerkoogweg is sprake van een 
breed profiel met een fysieke scheiding van fietsers door 
middel van een vrijliggend fietspad, dit profiel gaat aan het 
begin van De Glazenmaker over in een smal profiel met 
fietsstroken. Daar maken auto’s gebruik van de fietsstrook 
bij het passeren van een andere auto. Vervolgens gaat het 
profiel ter hoogte van de eerste aansluiting in De 
Glazenmaker (Veeringveld/Rozeboom) vrij plotseling naar 
het (plaatselijk) volledig mengen van auto met fietser naast 
de verhoogde middengeleider. De rijbaan naast de 
verhoogde middengeleider is 3 meter breed, waardoor 
auto’s hier achter fietsers moeten blijven. Bij deze menging 
van autoverkeer met fietsverkeer geldt nog steeds dezelfde 
snelheidslimiet van 50 km/h.  
 
Op de rondweg als geheel is een aantal wegvakken niet 
voorzien van fietsstroken, maar voorzien van een 
(overrijdbare) middenstrook. Daar waar deze middenstrook 
2 m breed is, is deze veelal gecombineerd met een 
verhoogde middengeleider bij de oversteekplaatsen voor 
voetgangers. Deze middenstrook wordt door fietsers veel 
gebruikt om voor te sorteren en zonodig (in de lengte-
richting) op te stellen. Linksafslaan op de rondweg wordt 
voor fietsers op deze wijze makkelijker gemaakt. De strook 
functioneert daarbij als een soort fietsstrook. Voor het dwars 
op de rijbaan opstellen is de middenstrook erg smal in 
combinatie met de smalle rijstroken ernaast.  
Deze stroken worden echter ook gebruikt door auto’s om 
fietsers te passeren en dat geeft potentiele conflictsituaties 
met fietsers op deze strook. In de bochten op de vier hoeken 
van de rondweg is de middenstrook slechts 1 m breed en 
beperkt zo de drang om te gaan inhalen in de bocht, terwijl 
het wel geleiding geeft.  
 
De foto’s geven een voorbeeld van de verschillende toegepaste wegprofielen; met 
achtereenvolgens een fietspad, fietsstroken, (verhoogde) middengeleider en 
(overrijdbare) middenstrook.  
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De woonomgeving aan weerszijden van de rondweg is ingericht als woonerf en met een 
uitritconstructie aangesloten op de rondweg. Enkele belangrijke zijstraten zoals de 
Oosterveld en De Locomotief zijn met een gewone voorrangskruising aangesloten op de 
rondweg.  
 
Het valt op dat er op De Wildeman weinig wordt gefietst en overgestoken, en er wordt 
veel gefietst en overgestoken op De Glazenmaker (vooral tussen De Locomotief en De 
Binding). Dat is ook logisch vanwege het daar aanwezige winkelcentrum en treinstation. 
Dit deel van de rondweg is onderdeel van de hoofdroute in het fietsnetwerk van de 
gemeente Zaanstad. Ook de centraal in de wijk gelegen fietsroute wordt intensief 
gebruikt en is onderdeel van het fietsnetwerk van de gemeente. Deze centrale fietsroute 
verklaart het beperkte het gebruik van De Wildeman door fietsers.  
 
De voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) zijn in veel gevallen voorzien van een 
verhoogde middengeleider. Op enkele plaatsen loopt de oversteekplaats niet over de 
verhoogde middengeleider, maar er voorlangs. De voetgangers hebben zo nog wel een 
voldoende veilige plaats om te staan als dat nodig is.  
 
Figuur 2.2 geeft een overzicht van de verschillende wegprofielen en locaties van over-
steekplaatsen (met en zonder (verhoogde) middengeleiders). 
 

 
 
Figuur 2.2: Overzicht wegprofielen en oversteekplaatsen 
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2.3 Workshop bewoners en overige belanghebbenden 

In een workshop met bewoners en andere belanghebbenden op 30 maart is een 
inventarisatie gemaakt van de belangrijke knelpunten op basis van de gebruikers-
ervaringen en is gesproken over mogelijke maatregelen.  
In hoofdstuk 4.2 wordt nader ingegaan op de door de bewoners aangedragen mogelijke 
maatregelen in samenhang met de andere/ al eerder eens genoemde maatregelen en 
de bevindingen uit de observaties.  
 
2.3.1 Keuze locaties voor nader onderzoek 
In dit overleg zijn door de bewoners en belanghebbenden de locaties aangewezen die 
als meest onveilig worden beschouwd. Deze locaties zijn nader onderzocht met behulp 
van videoregistratie en conflict-observatie.  
Het betreft de noordelijke en zuidelijke aansluiting op de rondweg:  
■ aansluiting van De Wildeman op De Glazenmaker en De Westerkoogweg; 
■ aansluiting van De Binding op De Wildeman en De Glazenmaker.  
 
Aanvullend bleek ook de aansluiting van de schoolroute op de rondweg een bijzonder 
aandachtspunt. Op deze locatie wordt separaat een observatie uitgevoerd op een 
ochtend, bij het opengaan van de scholen. Het gaat daarbij om de locatie: 
■ aansluiting van de Blauwselmolen op De Glazenmaker.  
 
2.3.2 Opmerkingen en suggesties van bewoners en belanghebbenden  
Ten aanzien van de verschillende locaties zijn door de bewoners en belanghebbende een 
aantal opmerkingen gemaakt over het functioneren en zijn er suggesties gedaan voor 
maatregelen en oplossingsrichtingen:  
 
■ De aansluiting van De Wildeman op De Glazenmaker en Westerkoogweg wordt gezien 

als gevaarlijkste situatie van de rondweg. Als gevaarlijk worden genoemd: de over-
steek van het fietspad langs de Westerkoogweg, het links afslaan door fietsers vanaf 
De Wildeman, de vele naderingsrichtingen van de fietsers, de slechte zichtbaarheid 
van de fietsoversteek en de fietsers.  
Als maatregelen wordt door enkele deelnemers voorgesteld: 
- een opvangfietspad te maken vanaf De Wildeman; 
- het fietspad langs de Westerkoogweg beter te verlichten. 

 
■ De aansluiting van De Binding op De Wildeman en De Glazenmaker wordt vooral 

subjectief onveilig genoemd. De voorrangssituatie tussen rechtsafslaand autoverkeer 
vanaf De Binding en de rechtdoorgaande fietsers vanaf De Binding is onduidelijk. Er 
staat een verkeersbord langs De Binding waarbij rechts afslaand verkeer wordt 
gewaarschuwd voor rechtdoor gaande fietsers, maar dat maakt de voorrang niet 
duidelijker. De oversteekbaarheid van de Rondweg voor fietsers slecht in het spitsuur. 
De routes tussen de wijken aan weerszijden van De Binding is onduidelijk.  

 Als maatregel wordt voorgesteld: 
- het (2 m smalle) aanliggende bromfietspad langs De Binding te wijzigen in een 

fietspad en de bromfietsen naar de rijbaan te verwijzen.  
(Deze maatregel blijkt in de loop van het onderzoek gerealiseerd te zijn).  
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■ Op De Glazenmaker is volgens een aantal aanwezigen de hoge snelheid een probleem 
in combinatie met het weinige zicht bij enkele oversteekplaatsen (zebrapad met 
verhoogde middengeleider) aan de noordzijde en aan weerszijden van de bocht in de 
noord-oosthoek. Bij de Blauwselmolen is de toegang naar de school en daar is geen 
zebrapad en verhoogde middengeleider. Er is ook weinig zicht (naar links) bij het 
uitrijden van de Cacaomolen. 

 
■ Op De Wildeman is volgens een aantal aanwezigen de hoge snelheid met name een 

probleem op het zuidelijke deel. Als aandachtspunten worden verder genoemd de 
gladheid van het wegdek en het beperkte zicht op en van voetgangers bij de 
noordelijke oversteekplaats als gevolg van struiken langs de kant van de weg.  
Als maatregel tegen de te hoge snelheid worden twee soorten maatregelen door de 
bewoners naar voren gebracht:  
- meer vluchtheuvels/verhoogde middengeleiders aanleggen; 
- wegversmallingen/sluisjes maken in plaats van verhoogde middengeleiders. 

 
■ Verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels beter zichtbaar maken 

De goede zichtbaarheid van een vluchtheuvel is in deze situatie essentieel, omdat er 
op tijd naar gehandeld moet worden bij het mengen met langzaam verkeer. Het is 
een zinvolle maatregel en wordt dan ook aanbevolen. Als aanvullende maatregel ter 
beperking van het mengen met autoverkeer wordt genoemd: 
- de fietsstroken te verbreden; 
- de fietsstroken laten doorlopen. 

 
2.3.3 Subjectieve verkeersonveiligheid 
Als onderdeel van de workshop met bewoners en belanghebbenden is het aspect 
subjectieve veiligheid op de rondweg besproken. De subjectieve verkeersonveiligheid 
geeft aan welke situaties als verkeersonveilig worden ervaren, zonder dat er 
daadwerkelijk sprake is geweest van ongevallen. Subjectieve onveiligheid kan ook 
zorgen voor een hoger attentieniveau en aangepast verkeersgedrag in de betreffende 
situaties, waardoor ongevallen worden voorkomen. Toch zijn dergelijke situaties 
onwenselijk, omdat er uit de observaties gebleken is, dat wel een hoger ongevalsrisico 
te verwachten is. Door de bewoners zijn tijdens de workshop de volgende situaties 
aangegeven die als subjectief onveilig worden gekenmerkt: 
 
■ Oversteekbaarheid van de rondweg  

De hoge snelheid van autoverkeer in combinatie met het beperkte zicht op een aantal 
oversteeklocaties maakt de oversteek subjectief onveilig. Daarbij wordt niet altijd 
gestopt voor een zebrapad.  

■ Mengen van verkeer 
Het knelpunt is het afsnijden bij de verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels door 
automobilisten. Voor de rest wordt een fietspad niet zo gemist. 

■ Voorrangssituatie 
 Bij de aansluiting van De Binding leidt vooral de onduidelijke voorrangssituatie van 

het afslaande verkeer voor een subjectief onveilige situatie. 
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2.4 Conflictobservaties en tellingen 

Op de rondweg vinden ontmoetingen plaats tussen de verschillende verkeersdeelne-
mers, bijvoorbeeld automobilisten en fietsers. Sommige ontmoetingen leiden tot con-
flicten en de (ernstige) conflicten kunnen leiden tot ongevallen. Voor de beoordeling van 
deze conflicten wordt gebruik gemaakt van de methode DOCTOR (Dutch Objective 
Technique for Operation and Research). Deze methode is gericht op de beoordeling van 
het gedrag van de verkeersdeelnemers en waarneembare reacties op de verkeerssituatie 
die zich voordoet. De observatie is uitgevoerd door een hierin geschoolde waarnemer op 
basis van een videoregistratie, die hiervoor is gemaakt op twee locaties van de rondweg. 
De locaties voor de conflictobservaties zijn bepaald tijdens de workshop en zijn weer-
gegeven in figuur 2.3. De locaties voor de videoregistratie zijn de noordelijke en zuide-
lijke aansluiting van de rondweg. Deze locaties blijken tevens de kruisingen te vormen 
van de hoofdroutes in het fietsnetwerk van de gemeente Zaanstad met de rondweg. 
Daarnaast is een observatie op straat uitgevoerd op de schoolroute bij de aansluiting van 
de Blauwselmolen op De Glazenmaker.  
 

 
 
Figuur 2.3: Locaties conflictobservaties 
 
 
De videoregistratie is uitgevoerd op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag  
20 april. Van deze videobeelden is een selectie gemaakt voor de verdere handmatige 
analyse (telling) en conflictobservatie. Deze selectie omvat ochtendspits, avondspits en 
een middag-periode, in totaal 17,5 uur, waarbij ruim 5.000 overstekende fietsers zijn 
waargenomen en betrokken in de beoordeling. Om precies te zijn 2.589 fietsers in 9,5 
uur (gemiddeld ruim 270 per uur) op de oversteek van/naar de Westerkoogweg en 2.427 
fietsers in 8 uur (gemiddeld ruim 300 per uur) op de oversteek van/naar De Binding.  



 

www.goudappel.nl Onderzoek Rondweg Westerkoog 10

 
 

 

Op de zuidelijke locatie zijn daarboven nog ongeveer 1.000 fietsers waargenomen, die 
niet de Rondweg oversteken van/naar De Binding, maar de Rondweg volgen.  
 
Bij de rapportage van de conflicten is onderscheid gemaakt tussen ernstige conflicten en 
lichte conflicten. Bij de ernstige conflicten is een aanrijding dichtbij met kans op letsel. 
Ernstige conflicten hebben een aangetoonde relatie met het aantal ongevallen.  
Bij de lichte conflicten is er nog enige ruimte, maar wel kans op een aanrijding.   
De ontmoetingen waarbij fietsers bijvoorbeeld op tijd uitwijken voor een auto die het 
fietspad blokkeert, zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
2.4.1 Waargenomen gedrag en conflicten Westerkoogweg/rondweg 
Auto rechtsaf uit Westerkoogweg en (brom) fietsers op fietsoversteek (conflict typen  
1a en 1b) 
Van het autoverkeer vanaf de Westerkoogweg slaat ongeveer twee derde rechtsaf 
richting de Wildeman. Er wordt in het algemeen al vroegtijdig goed geanticipeerd op 
aanwezige fietsers en bromfietsers op het (brom)fietspad. Enkele keren wordt laat 
afgeremd voor de naderende fietsers, en dat leidt dan tot conflictsituaties. Soms heeft 
een automobilist pas laat zicht op de fietser omdat het een tweede fietser is waar 
voorrang aan verleend moet worden of als er fietsers vanuit twee richtingen komen.  
De automobilisten verlenen uiteindelijk wel voorrang, maar fietsers en bromfietsers 
remmen meestal ook al af en wijken uit. De snelheid van het autoverkeer is in het 
algemeen ook laag na de afslagbeweging ter hoogte van de fietsoversteekplaats.  
Dit heeft geleid tot 8 conflictsituaties, waarvan 4 ernstig (type 1a).  
De waargenomen conflicen met (brom)fietsers richting noorden zijn minder in aantal en 
minder ernstig. De (brom)fietsers vanuit deze richting rijden ook zeer defensief. Zij 
hebben goed zicht op de naderende auto’s vanaf de Westerkoogweg (type 1b). 
Bij de realisatie van maatregelen ter beperking van het type 1a conflict, dient te worden 
voorkomen dat het 1b type conflict gaat toenemen in ernst en aantal. 
 

 
 
 
Auto uit De Wildeman en (brom)fietsers op fietsoversteek (conflict type 2) 
Het autoverkeer uit De Wildeman heeft moeite met het vinden van de goede opstel-
plaats voor de aansluiting. De achterzijde of voorzijde van de auto staat vaak op de 
fietsoversteekplaats en blokkeert deels de doorgang voor de (brom)fietsers. Het 
zebrapad wordt in het geheel niet vrij gelaten.Het geeft aan dat de voetgangers- en 
fietsoversteekplaats en aanwezige langzame verkeer niet goed in beeld zijn bij deze 
automobilisten. Dit heeft geleid tot 7 conflicten, waarvan 1 ernstig. 
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Conflicten ontstaan met fietsers en bromfietsers vanuit beide richtingen. Bij 4 conflicten 
moeten fietsers remmen om een aanrijding te voorkomen. Bij 3 conflicten remt de auto 
erg laat en ontstaat daarbij een ernstig conflict. 
 
Auto’s onderling op de aansluiting (conflict type 3) 
Bij stagnatie in de verkeersafwikkeling (in de ochtendspits waargenomen) op de Wester-
koogweg ontstaat een wachtrij op De Wildeman. De linksafslaande auto die staat 
opgesteld tussen het fietspad en de rijbaan wordt dan netjes tussengelaten door verkeer 
vanuit De Glazenmaker. Er zijn daarbij geen conflicten waargenomen. De volgende auto 
rijdt dan eerst langzaam op en verleent eerst voorrang aan eventuele fietsers en 
bromfietsers. Het is wel druk, maar het verkeersgedrag van een ieder is goed 
voorspelbaar. Dat komt mogelijk ook door het grote aandeel verkeersdeelnemers dat 
bekend is met de situatie. 
In de avondspits is het verkeersgedrag minder voorspelbaar dan in de ochtendspits. Een 
paar keer ontstaat een onoverzichtelijke situatie als gevolg van een linksafslaand voer-
tuig vanaf De Glazenmaker dat niet verder kan doordat een rechtsafslaand voertuig vanaf 
de Westerkoogweg voorrang verleent aan een fietser. Het linksafslaande voertuig vanuit 
De Wildeman rijdt wel alvast op en komt in conflict met het voertuig vanaf De 
Glazenmaker. 
 
Figuur 2.4 geeft  per waargenomen type conflict een overzicht van de locaties.  
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de waargenomen conflicten. Tabellen 2.2 en 2.3 geven 
een samenvatting van de verkeerstellingen. Als het aantal conflicten per periode wordt 
bezien, valt op dat in de periode tussen 07.00 en 08.00 uur geen conflicten zijn waar-
genomen. Dit wordt deels verklaard door de kortere duur van de observatie in die 
ochtendperiode (1 dag in plaats van 2 dagen). De meeste conflicten doen zich voor 
tussen 16.00 en 17.00 uur. Er is niet een direct verband te zien tussen de 
verkeersintensiteiten en het waargenomen aantal conflicten per periode.  
 

 
 
Figuur 2.4: Type conflicten Westerkoogweg – De Glazenmaker – De Wildeman 
 



 

www.goudappel.nl Onderzoek Rondweg Westerkoog 12

 
 

 

 

type conflict 

ochtendspits 

07.00-08.00 uur    08.00-09.00 uur

middag 

13.00-16.00 uur

avondspits 

16.00-17.00 uur     17.00-18.00 uur 

auto rechtsaf uit Westerkoogweg 

(brom) fietser vanaf Westerkoogweg 

 2x ernstig 1x ernstig 

2x licht 

1x ernstig 

1x licht 

 

1x licht 

auto rechtsaf uit Westerkoogweg 

(brom) fietser naar Westerkoogweg 

 2x licht    

auto uit De Wildeman 

(brom)fietser van/naar 

Westerkoogweg 

  

1x licht 

 

1x licht 

 

3x licht 

1x ernstig 

1x licht 

linksaf auto uit De Wildeman  

auto uit De Glazenmaker 

    

2x licht 

 

 
Tabel 2.1: Waargenomen conflicten Westerkoogweg per periode 

 
 

 ochtendspits 

07.00-08.00 uur   08.00-09.00 uur 

middag 

13.00-16.00 uur 

avondspits 

16.00-17.00 uur             17.00-18.00 uur 

Westerkoogweg 890 1.110 980 1.160 1.230 

De Wildeman 540 610 600 690 750 

De Glazenmaker 350 530 400 490 500 

 
Tabel 2.2: Intensiteiten autoverkeer Westerkoogweg (mvt/h) 

 
 

 ochtendspits 

0700-08.00 uur   08.00-09.00 uur 

middag 

13.00-16.00 uur 

avondspits 

16.00-17.00 uur           17.00-18.00 uur 

Westerkoogweg 220 380 180 290 270 

De Wildeman 30 40 40 40 30 

 
Tabel 2.3: Intensiteiten (brom)fietsverkeer Westerkoogweg ((brom)fiets/h) 
 
 

2.4.2 Waargenomen gedrag en conflicten De Binding/rondweg 
Algemeen verkeersgedrag 
De verkeerssituatie op dit kruispunt is complex. Voor (schoolgaande) fietsers vanaf De 
Glazenmaker en De Wildeman zijn er veel (linksafslaande) kruisende stromen en dit 
vraagt behendigheid van de fietsers om in de luwte van auto’s mee te rijden. Dat gaat 
erg goed en leidt nauwelijks tot conflictsituaties. Ook wordt de strook in het midden van 
de rijbaan goed gebruikt door de fietsers om voor te sorteren. Het functioneert als een 
soort fietsstrook in het midden van de rijbaan.  
 
Auto rechtsaf vanaf De Binding en rechtdoorgaande(brom)fietsers (conflict type 1) 
De voorrangssituatie tussen de rechtsafslaande motorvoertuigen vanaf De Binding en de 
rechtdoorgaande (brom)fietsers is onduidelijk. Er staat wel een duidelijk bord naast de 
rijbaan van de Binding waarbij rechtsafslaand verkeer wordt gewaarschwd voor recht-
doorgaande fietsers, maar (brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan het (overige) 
verkeer op De Glazenmaker. Een ieder probeert de situatie zo goed mogelijk in te 
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schatten en geeft dan aan de ene fietser wel en aan de volgende fietser geen voorrang. 
Juist dat laatste is weer moeilijk in te schatten door de fietsers en het zijn de fietsers die 
uiteidelijk een aanrijding moeten voorkomen door te stoppen. Dit leidt tot 7 conflicten, 
waarvan 2 ernstig. 
 
Overstekende fietser en auto vanaf De Glazenmaker (conflict type 2) 
Er zijn geen fysieke verhoogde middengeleiders in De Glazenmaker aanwezig, dus de 
oversteek wordt meestal niet in twee fasen gemaakt. Alleen scholieren durven hier in de 
avond-spits voorrang te nemen op het verkeer vanaf De Glazenmaker ook al heeft het 
verkeer vanaf De Glazenmaker hier voorrang. Dit leidt wel tot 2 conflictsituaties.  
 

 
 
 
Auto linksaf vanaf De Binding en rechtdoorgaande (brom)fietsers (conflict type 3) 
De voorrangssituatie tussen de linksafslaande motorvoertuigen vanaf De Binding en de 
rechtdoorgaande (brom)fietsers wordt meestal in onderling overleg opgelost. De fietsers 
verlenen voorrang, maar als de fietsers eenmaal oversteken, wordt er voorrang verleend 
door de auto. Eenmaal wordt de situatie verkeerd ingeschat door een fietser en moet hij 
weer terug. Fietsers maken nagenoeg geen gebruik van de de aanwezige zebrapaden en 
liften ook weinig mee met overstekende voetgangers.  
 
Auto op De Binding en (brom)fietsers op de voetgangersoversteekplaats (zebrapad) 
(conflict type 4) 
De voetgangersoversteekplaats vormt voor voetgangers (en fietsers) de meest directe 
verbinding tussen en met de woonwijken aan weerszijden van De Binding. Het gebruik 
van een voetgangersoversteekplaats door (afgestapte) fietsers wordt door veel auto-
mobilisten niet geaccepteerd. Dat leidt eenmaal tot een conflictsituatie. Een volgend 
conflict ontstaat hier wanneer een scooter plotseling vanaf De Binding linksaf gaat via de 
voetgangersoversteekplaats. 
 
Figuur 2.5 geeft  per waargenomen type conflict een overzicht van de locaties.  
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de waargenomen conflicten. Tabellen 2.5 en 2.6 geven 
een samenvatting van de verkeerstellingen. Als het aantal conflicten per periode wordt 
bezien, valt op dat in de periode tussen 07.00 en 08.00 uur weinig conflicten zijn waar-
genomen en de meeste in de ochtendspits van 08.00 tot 09.00 uur. Dit lijkt meer een 
relatie te hebben met het aantal fietsers dan met de hoeveelheid autoverkeer. 
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type conflict 

ochtendspits 

07.00-08.00 uur      08.00-09.00 uur 

avondspits  

16.00-17.00 uur     17.00-18.00 uur 

auto rechtsaf vanaf De Binding 

fietser rechtdoor vanaf De Binding  

 

1x licht 

1x ernstig 

2x licht 

 

2x licht 

1x ernstig 

 

auto linksaf vanaf De Binding 

fietser vanaf fietspad Westerkoogweg 

  

1x licht 

  

auto uit De Glazenmaker 

fietser vanaf De Binding 

  

 

 

 

 

2x licht 

auto op De Binding  

fietser over zebrapad 

 1x licht 1x licht  

 
Tabel 2.4: Waargenomen conflicten De Binding per periode 

 
 

 
 
Figuur 2.5: Type conflicten De Binding – De Glazenmaker – De Wildeman 
 
 
 ochtendspits 

07.00-08.00 uur     08.00-09.00 uur 

avondspits 

16.00-17.00 uur   17.00-18.00 uur 

De Binding 480 600 670 700 

De Wildeman 410 520 600 650 

De Glazenmaker 190 400 420 450 

 
Tabel 2.5: Intensiteiten autoverkeer De Binding (mvt/h) 
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 ochtendspits 

07.00-08.00 uur    08.00-09.00 uur

avondspits 

16.00-17.00 uur   17.00-18.00 uur 

De Binding 180 420 330 280 

Fietspad Westerkoogweg 130 360 200 170 

De Wildeman 150 160 150 140 

De Glazenmaker 90 210 260 230 

 
Tabel 2.6: Intensiteiten (brom)fietsverkeer De Binding ((brom)fiets/h) 
 
 
2.4.3 Waargenomen gedrag en conflicten Blauwselmolen/rondweg 
De locatie is bezocht in de ochtendspitsperiode op donderdag 20 april van 07.00 tot 
09.00 uur bij het begin van de scholen.  
 
Algemeen verkeersgedrag 
Bij de Blauwselmolen is de 
toegang naar de school. Hier is 
geen zebrapad en geen midden-
geleider waardoor het oversteken 
hier lastig is in het spitsuur. 
Voetgangers steken hier dan ook 
vrijwel niet over, maar doen dat 
bij de verhoogde middengeleider 
ten noorden van De Locomotief. 
Tijdens schooltijd wordt klassikaal 
overgestoken bij de verhoogde 
middengeleider in het wegvak 
ten noorden van de Blauwsel-
molen. De belangrijkste verkeers-
beweging bij de Blauwselmolen 
zijn de linksafslaande fietsers 
vanuit het zuiden. Zij maken daar-
bij vrijwel allemaal, van groot tot 
klein, gebruik van de strook in het 
midden van de rijbaan. Het links 
afslaan vanaf De Glazenmaker 
gaat op deze wijze heel vlot en gemakkelijk. Er zijn geen conflicten waargenomen.  
Ook worden kinderen gebracht en gehaald met de auto. De toegang tot de Blauwsel-
molen is zodanig versmald dat auto’s elkaar niet kunnen passeren. Dit leidt af en toe tot 
enige wachtrijvorming op de Blauwselmolen voor de auto’s. Een linksafslaande auto op 
De Glazenmaker houdt het achteropkomende verkeer even tegen en maakt zo de weg 
vrij voor linksafslaande voertuigen uit de Blauwselmolen. Er zijn geen conflicten waar-
genomen.  
Het enige (incidenteel waargenomen) hinderlijke verkeersgedrag door automobilisten 
betreft het met een relatief hoge snelheid passeren van fietsers op korte afstand van de 
verhoogde middengeleiders. Conflicten zijn ook daarbij niet waargenomen.  
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3.1 Ongevallenbeeld en conflictobservaties  

Het ongevallenbeeld geeft aan dat de onveiligheid zich concentreert op: 
■ Aansluiting De Wildeman-De Glazenmaker-Westerkoogweg, met als toedracht geen 

voorrang verlenen, 8 ongevallen, waarvan 2 letselongevallen met fiets/bromfiets. 
■ Wegvak De Binding; fietser/brommobiel en 8 rijongevallen (slippen, macht over het 

stuur verliezen). Hiervan zijn er 6 gebeurd in de periode voor de openstelling in 2010.  
■ Wegvak De Wildeman: 3 rijongevallen (slippen, macht over het stuur verliezen). 
In de conflictobservatie komt het ongevallenbeeld op de aansluiting De Wildeman-De 
Glazenmaker-Westerkoogweg terug. Er zijn enkele ernstige conflicten waargenomen op 
de fietsoversteek van De Wildeman. Bij deze conflicten verleent de rechtsafslaande 
automobilist pas op het laatste moment voorrang aan de (brom)fietsers op het fietspad. 
Autoverkeer vanuit De Wildeman heeft weinig oog voor de overstekende fietsers en 
blokkeert in veel gevallen de fietsoversteekplaats. De defensieve rijhouding van de 
(brom)fietsers draagt bij aan het voorkomen van een aanrijding. 
 
De tweede locatie van de conflictobservatie, de aansluiting van De Binding, is vooral 
gekozen vanwege zijn subjectieve onveiligheid. Het is een complexe situatie met veel 
afslagbewegingen van en naar De Binding. De strook in het midden van de rijbaan wordt 
daarbij goed gebruikt door de fietsers. Vanaf de rondweg ontstaan nauwelijks conflict-
situaties door een hoog attentieniveau, relatief lage snelheid bij alle afslagbewegingen 
en een aangepast verkeersgedrag door automobilisten.  
De voorrangssituatie tussen rechtsafslaand autoverkeer vanaf De Binding en recht-
doorgaande (brom)fietsers is onduidelijk, omdat (brom)fietsers voorrang moeten 
verlenen aan (overig) verkeer op de rondweg. Automobilisten verlenen wel voorrang aan 
de ene fietser, maar niet aan de andere. Hierbij ontstaan een paar ernstige conflicten.  
 
De derde locatie is de aansluiting van de schoolroute op de rondweg, bij de Blauwsel-
molen. Ook hier valt op dat de strook in het midden van de rijbaan veelvuldig door 
fietsers wordt gebruikt. Het met een auto passeren van fietsers op korte afstand van de 
verhoogde middengeleiders wordt vooral als hinderlijk ervaren. Ernstige conflicten zijn 
hier niet waargenomen.  

3 
 
Beoordeling 
veiligheid  
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3.2 Duurzaam Veilig 

In deze paragraaf wordt de situatie van de rondweg getoetst en de uitgangspunten van 
Duurzaam Veilig (zie hoofdstuk 2.2). 
  
3.2.1 Functionaliteit van het netwerk 
Autoverkeer 
De ontsluiting van de wijk Westerkoog door middel van de rondweg is functioneel in het 
netwerk van Zaanstad. De woonomgeving is ingericht als woonerf en sluit met uitritcon-
structies aan op de rondweg, waardoor een voorrangssituatie ontstaat met een herken-
baar en logisch verschil in functionaliteit en status.  
De doorverbinding met de naastgelegen wijk Westerwatering is vanuit de functionaliteit 
van het netwerk wel logisch voor Westerwatering (kortst mogelijke route naar de wegen 
met een hogere orde), maar niet voor de wijk Westerkoog. De functie van de rondweg is 
hier wel op afgestemd, maar ( een aantal elementen van) de vormgeving van de rond-
weg niet. De huidige voorrangsregeling van de aansluiting van de rondweg op de 
Westerkoogweg is gebaseerd op het stimuleren van het gebruik van De Glazenmaker en 
zo een meer gelijkmatige belasting te krijgen op de beide delen van de rondweg. 
Wanneer De Wildeman wordt gezien als route voor het (doorgaande) verkeer naar 
Westerwatering en De Glazenmaker meer wordt gezien voor de ontsluiting van de wijk-
functies (winkels, scholen, station), is de bestaande voorrangssituatie bij de noordelijke 
aansluiting van De Wildeman op De Glazenmaker minder logisch. 
De vormgeving van de aansluiting van De Binding is gebaseerd op lage intensiteiten op 
dit deel van de rondweg zonder openstelling van De Binding voor het overige verkeer. Er 
zijn geen verhoogde middengeleiders aanwezig ten behoeve van overstekende voetgan-
gers en fietsers. Voor fietsers vanaf De Binding ontstaat een onduidelijke voorrangs-
situatie bij nadering van verkeer vanuit meerdere naderingsrichtingen.  
 
Fietsverkeer 
Voor de (brom)fietsers is de centrale noord-zuidfietsroute door de wijk de route voor het 
doorgaande (brom)fietsers in het fietsnetwerk. Deze doorgaande (brom)fietsers hebben 
niet van doen met de situatie op De Wildeman en De Glazenmaker zelf en alleen met de 
kruisingen van deze route met de rondweg.  
Voor de fietsers uit de wijk en de voor de verbinding met het NS station en de scholen is 
het zuidoostelijke deel van De Glazenmaker een belangrijke route. De fietsers worden 
hier gemengd met het autoverkeer op de rondweg.  
 
3.2.2 Homogeniteit van het wegverkeer 
Op de rondweg wordt het autoverkeer en fietsverkeer gemengd bij een maximum-
snelheid van 50 km/h. Vanuit het oogpunt van homogeniteit is dat ongewenst. Mengen 
van autoverkeer en fietsverkeer kan volgens de nu geldende richtlijnen veilig als de 
snelheid wordt beperkt tot 30 km/h en de verkeersintensiteit wordt beperkt tot 6.000 
mvt/etmaal (600 mvt in het spitsuur).  
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Op De Glazenmaker zijn de verkeerintensiteiten lager dan 600 mvt in het spitsuur en is 
mengen in principe toelaatbaar bij een aangepaste snelheid. Op De Wildeman is de 
verkeersintensiteit in het spitsuur met 750 mvt in het avondspitsuur 25% hoger dan de 
grens van 600 mvt/h en is mengen van verkeer alleen al daarom ongewenst. Het aantal 
fietsers op De Wildeman wel aanzienlijk lager dan op De Glazenmaker. 
 
Vooral het mengen van verkeer op een rijbaanbreedte van 3 m naast midden-geleiders 
vraagt om een aanpassing van automobilisten van de rijsnelheid en het verkeersgedrag. 
De vormgeving van de rondweg met een continue smalle rijbaan voor de auto draagt bij 
aan dit gewenste verkeersgedrag. In het algemeen passen de automobilisten zich ook 
aan en is de situatie bij de verhoogde middengeleiders meer hinderlijk dan gevaarlijk. Er 
zijn echter uitzonderingssituaties waarbij de verhoogde middengeleider links wordt 
gepasseerd of waarbij fietsers echt worden afgesneden omdat de situatie verkeerd 
wordt ingeschat door automobilisten bij een snelheid van 50 km/h. 
 
3.2.3 Voorspelbaarheid van het weggedrag 
De voorspelbaarheid van het weggedrag is in een aantal situaties een punt van 
aandacht. Op de aansluiting van De Wildeman op De Glazenmaker bij de Westerkoogweg 
is het de plaats waar auto’s stil gaan staan bij het oprijden vanuit De Wildeman. Bij de 
aansluiting van De Binding is de voorrangssituatie tussen het rechtsafslaande 
autoverkeer en rechtdoorgaande fietsverkeer vanaf De Binding aanleiding voor 
onvoorspelbaar weggedrag van zowel de fietsers als de automobilisten. Het gebruik van 
de strook in het midden van de rijbaan is niet goed voorspelbaar. Enerzijds wordt de 
middenstrook gebruikt door fietsers om voor te sorteren, anderzijds wordt de strook 
gebruikt door auto’s om fietsers in te halen.  
 
3.2.4 Fysieke en sociale vergevingsgezindheid 
De sociale vergevingsgezindheid is op de rondweg in het algemeen goed en levert een 
positieve bijdrage in het voorkomen van ongevallen. De fysieke vergevingsgezindheid bij 
de menging van verkeer bij de verhoogde middengeleiders is beperkt. Het links van de 
geleider kunnen passeren is een vorm van fysieke vergevingsgezindheid, maar dan 
alleen als er geen tegenliggers zijn en dus bij een beperkte hoeveelheid verkeer in de 
tegenrichting. 
De strook in het midden van de rijbaan op delen van de rondweg vormt een bruikbare 
margestrook voor passeren van fietsers en gebruik als fietsstrook bij het links afslaan. 
Het biedt in beide gevallen de ruimte om conflicten te voorkomen. Het ontbreken van 
fysieke middengeleiders bij de aansluiting van De Binding beperkt wel de mogelijkheid 
om even veilig op te stellen door overstekende voetgangers en ook fietsers.  
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4.1 Gewenst wegprofiel volgens de richtlijnen 

4.1.1 Richtlijnen  
Voor de vormgeving van wegvakken binnen de bebouwde kom zijn in CROW-publicatie 
351: Ontwerpwijzer Fietsverkeer (2016), op basis van de huidige inzichten, aanbevelingen 
opgenomen ten aanzien van de vormgeving van fietsvoorzieningen bij verschillende 
functies van de weg.  
Het geeft in een schema en toelichting de meest gewenste, geschikte vormgeving in 
verschillende situaties weer. Het schema en de toelichting geven aan dat op een 
gebiedsontsluitingsweg (50 km/h): 
■ op het hoofdfietsnetwerk een fietspad de gewenste vormgeving is;  
■ op het basisnetwerk (geen hoofdfietsroute)ook een fietsstrook een geschikte vorm-

geving is.  
 
Fietspaden zijn in het algemeen veiliger dan fietsstroken, zowel op wegvakken als op 
(ondergeschikte) kruispunten. Uit onderzoek is al lang bekend dat op wegvakken fiets-
paden veiliger zijn dan fietsstroken. Ook op ondergeschikte kruispunten zijn fietspaden 
veiliger bij een tussenafstand tussen rijbaan en fietspad van 2 tot 5 meter (Paul Schepers 
2013). 
Als de benodigde ruimte ontbreekt voor fietspaden kan worden teruggevallen op het 
toepassen van fietsstroken. Er wordt dan gesproken van een ‘grijze weg’. De vormgeving 
van de weg past dan niet optimaal bij de functie en het gebruik van de weg.  
Bij toepassing van fietsstroken is het van belang dat er een duidelijk wegbeeld ontstaat 
en geen twijfelsituatie. Er moet een keuze worden gemaakt tussen twee mogelijke 
profielen met fietsstroken:  
■ Profiel met brede rijloper (rijloper minimaal 4,8 m), motorvoertuigen kunnen elkaar 

passeren buiten de fietsstroken (minimaal 1,7 m). Het profiel heeft een minimale 
breedte van 1,7+0,1+ 4,8+0,1+ 1,7 = 8,4 m. Dit profiel kan worden toegepast tot circa 
10.000 mvt/etmaal (1.000 mvt in het spitsuur).  
De snelheidslimiet is formeel 50 km/h, maar ten opzichte van het standaard profiel 
voor wegen met 50 km/h, wordt met toepassing van fietsstroken/krappere boog-
stralen/ korte rechtstanden zoals op de rondweg, gesproken over een zogenaamd 50 

4 
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min wegprofiel. Ten opzichte van het huidige smalle profiel en menging met 
fietsverkeer zal de (gemiddelde) snelheid iets gaan toenemen, maar het geeft ook 
een meer gelijkmatig snelheidspatroon omdat er minder aanleiding is voor grote 
snelheidsverschillen (inhalen van fietsers versus remmen achter fietsers). Voor de 
fietsers levert dat minder conflictsituatie met automobilisten op, omdat automobi-
listen bij het passeren van een andere auto geen gebruik hoeven te maken van de 
fietsstroken.  
 

■ Profiel met smalle rijloper (rijloper minimaal 3,5 m). Vanwege de menging met 
fietsverkeer hoort bij een dergelijk profiel een maximum verkeersintensiteit van  
6.000 mvt/etmaal (600 mvt in het spitsuur) en een snelheidsregime van 30 km/h. 
Vanwege het ruimere profiel met fietsstroken wordt hierbij gesproken over een 
30plus wegprofiel. De snelheid zal ook wat hoger zijn.  
Bij een profiel met een smalle rijloper wordt de rijloper zo smal gedimensioneerd, dat 
het voor een ieder duidelijk is dat bij passages uitgeweken moet worden naar de 
fietsstrook. Bredere fietsstroken boeken hierbij betere resultaten dan smallere. 
De minimale breedte van een fietsstrook is volgens de richtlijn 1,7 meter.  
   

 
 
Figuur 4.1: Keuzeschema bij toepassing van fietsstroken (CROW-Fietsberaad) 
 
 
4.1.2 Richtlijnen toegepast op de Rondweg  
Bij toetsing aan de huidige richtlijnen blijkt dat het profiel van de rondweg met gemengd 
verkeer en een smalle rijloper met fietsstroken afwijkt van de aanbevolen vormgeving bij 
zijn functie (gebiedsontsluitingsweg 50 km/h, hoofdfietsroute deel De Glazenmaker) en 
zijn gebruik (op De Wildeman 25% meer dan de grens van 600 mvt in het spitsuur).  
In de richtlijnen worden twee oplossingsrichtingen aangegeven: 
■ Bij intensiteiten ruim boven de 600 mvt in het spitsuur (De Wildeman) de weg 

opwaarderen naar een weg met fietsstroken en een brede rijloper (50-min profiel). 
■ Bij intensiteiten onder de 600 mvt in het spitsuur ( De Glazenmaker) de weg 

afwaarderen naar 30 km/h, met fietsstroken en een smalle rijloper (30 plus profiel). 
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4.2 Wenselijkheid van andere of aanvullende maatregelen  

In de loop van de tijd, zoals bij de bezwaarschriften, en ook tijdens de workshop is een 
aantal maatregelen naar voren gebracht door bewoners en belanghebbenden die mogelijk 
kunnen bijdragen aan verbetering van de verkeerssituatie op de rondweg van Westerkoog. 
In het overleg met de bewoners zijn de verschillende maatregelen besproken. Een aantal 
maatregelen is nuttig en toepasbaar, anderen zijn niet inpasbaar en sommigen zijn niet 
zinvol. 
 
■ 30 km/h-zone maken 
Het instellen van een geloofwaardige 30 km/h-zone vraagt om een daarop aangepaste 
functie, vormgeving en gebruik van de weg. Op basis van de situatie en de richtlijnen is 
het instellen van een 30 km/h-regime toepasbaar voor De Glazenmaker, maar niet voor 
De Wildeman bij openstelling van De Binding. Voor een geloofwaardig 30 km/h-regime 
zal De Glazenmaker op de aansluiting van De Locomotief en de Oosterveld dan bijvoor-
beeld worden voorzien van een plateau met een gelijkwaardige voorrangsregeling. De 
bestaande aansluitingen van de woonerven worden niet aangepast. Bij het grote verschil 
in status, functie, gebruik en vormgeving tussen de woonerven en de rondweg past niet 
een gelijkwaardige voorrangssituatie. Bij een weg met zoveel plateaus is behoud van 
lijnvoering van een bus niet waarschijnlijk en niet wenselijk. Op een groot deel van De 
Glazenmaker zal sprake zijn van een ‘sobere’ inrichting (zie voetnoot pagina 4). De nabij-
heid van het winkelcentrum is een aanleiding om daar te kiezen voor een volwaardige 
30 km/h inrichting van de weg.  
 
■ Eenrichtingverkeer op de rondweg instellen 
Het instellen van eenrichtingverkeer heeft als voordeel dat autoverkeer niet meer gebruik 
hoeft te maken van de fietsstroken en de fietsers hebben een eigen, veilige ruimte binnen 
het wegprofiel. Het nadeel is dat alle verkeer van en naar Westerkoog de hele rondweg 
moet rondrijden. De rondweg wordt ter hoogte van De Binding dan nog veel drukker dan 
in de huidige situatie met een opengestelde De Binding. De oversteekbaarheid wordt dan 
nog lastiger dan in de huidige situatie. Voor bewoners in de straten nabij de aansluiting 
van de Westerkoogweg ontstaan onlogische omrijdafstanden via de hele rondweg. Deze 
maatregel wordt gezien als weinig zinvol.  
 
■ Fietspaden aanleggen langs de rondweg  
Op basis van de richtlijnen is de aanleg van fietspaden gewenst op het gedeelte van De 
Glazenmaker, dat samenvalt met de hoofdroutes in het fietsnetwerk bij een snelheids-
limiet van 50 km/h. Dat is het gedeelte tussen De Binding en De Locomotief. Binnen de 
beschikbare openbare ruimte kan een fietspad met een optimale vormgeving echter niet 
over het gehele deel gerealiseerd worden. Op basis van functie, vormgeving en gebruik, 
gaat de voorkeur dan eerder uit naar het downgraden van de weg dan het tegen zeer 
hoge kosten realiseren van fietspaden. Deze maatregel wordt in dit geval gezien als niet 
inpasbaar en weinig zinvol. 
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Het realiseren van een opvangfietspad bij de aansluiting van De Wildeman op De Glazen-
maker bij de Westerkoogweg kan zinvol zijn voor het passeren van de wachtrij, maar moet 
worden bezien in relatie tot de gewenste vormgeving van dit kruispunt.  
 
■ Verkeerslichten plaatsen op de kruispunten 
Verkeerslichten zijn niet de meest veilige maatregelen, vragen veel (opstel)ruimte en 
zorgen altijd voor extra verliestijd. Ze worden toegepast als andere maatregelen, zoals 
brede verhoogde middengeleiders of een rotonde niet voldoen of niet gerealiseerd kunnen 
worden. Bij de huidige verkeersintensiteiten gaat de voorkeur uit naar de laatstgenoemde 
maatregelen. Het plaatsen van verkeerslichten wordt gezien als weinig zinvol. 
  
■ Camera’s ophangen, eventueel dummies 
Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van overtredingen. De overtredingen 
worden echter niet voorkomen, zeker als het bij deze mensen bekend wordt dat er 
dummies worden gebruikt. Het zijn altijd slechts aanvullende maatregelen en in deze 
situatie weinig zinvol.  
 
■ Verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels beter zichtbaar maken 
De goede zichtbaarheid van een vluchtheuvel is in deze situatie essentieel, omdat er op 
tijd naar gehandeld moet worden bij het mengen met langzaam verkeer. Het is een 
zinvolle maatregel en wordt dan ook aanbevolen. 
 
■ Meer verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels aanleggen 
Het toepassen van verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels is op de rondweg beperkt 
tot de voetgangersoversteekplaatsen. Dat is een goede beperking omdat de geleiders op 
zichzelf obstakels vormen en voor conflicten kunnen zorgen bij het mengen van auto-
verkeer met fietsverkeer. Bij de aansluiting van De Binding zijn geen verhoogde midden-
geleiders aanwezig terwijl de oversteekbaarheid er een probleem is. Daar zijn verhoogde 
middengeleiders gewenst. 
 
■ Wegversmallingen/sluisjes in plaats van verhoogde middengeleiders 
Wegversmallingen mogen op deze manier niet worden toegepast op gebiedsontsluitings-
wegen en zijn ook niet toegepast op de rondweg. Het kan eventueel wel op De Glazen-
maker worden toegepast als deze gedowngraded is tot 30 km/h. Een dergelijke maatregel 
wordt echter bij de wat hogere verkeersintensiteiten als verkeersonvriendelijk ervaren en 
kan aanleiding geven tot agressief weggedrag.  
 
■ Betere zichtbaarheid van de zebrapaden  
Onder deze noemer worden een aantal maatregelen aangedragen, zoals bliksemschichten 
voor de zebrapaden, drempels bij zebrapaden en extra verlichting bij zebrapaden. Voor de 
bliksemschichten geldt dat meer informatie niet altijd leidt tot een duidelijker situatie. De 
combinatie van verhoogde middengeleider en zebrapad is binnen een smal profiel op zich 
al een duidelijk signaal. Een bliksemschicht voegt hier niet veel aan toe en beperkt/deva-
lueert zelfs de herkenbaarheid en status van de zebramarkering.  
Zebrapaden zijn veilig als de snelheid van het verkeer lager is dan 50 km/h. Dat kan op 
meerdere wijzen worden gerealiseerd, zoals beperking van het wegprofiel, lengte van 
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rechtstanden en boogstralen. Op een aantal locaties is een aanvullende maatregel wense-
lijk en dat kan dan door middel van een drempel bij de oversteekplaats, maar ook door 
middel van een plateau op een nabijgelegen kruispunt.  
De verlichting bij zebrapaden is een punt van aandacht. Daarbij moet worden overwogen 
dat de verlichting voor of na de oversteekplaats moet worden geplaatst, omdat de voet-
ganger anders in zijn eigen schaduw loopt en dan niet goed te zien is.  
  
■ Bredere fietsstroken  
Volgens de richtlijnen dienen fietsstroken een breedte te hebben van 1,7 meter. Fietsers 
kunnen dan goed naast elkaar rijden op de fietsstrook. De benodigde ruimte kan worden 
afgehaald van de rijbaanbreedte, die breder is dan noodzakelijk bij een smal profiel. Deze 
maatregel is hier toepasbaar en word overgenomen. 
 
■ Rode fietsstroken laten doorlopen 
Bij een snelheidsregime van 50 km/h is menging van autoverkeer en fietsverkeer onwen-
selijk. Zeker op een rijbaan van 3 m breed naast een verhoogde middengeleider. Voor deze 
situaties is het zeer gewenst dat de fietsstroken doorlopen. Op de delen van de rondweg 
met een strook in het midden van de rijbaan is de situatie wat meer vergevingsgezind en 
is het aanleggen van fietsstroken minder noodzakelijk. 
 
■ Betere verlichting fietspad Westerkoogweg 
Het is zinvol nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor verbetering van de 
verlichting van het fietspad langs de Westerkoogweg.  
 
 
4.3 Voorgestelde maatregelen  

Als deze toetsing aan de richtlijnen en principes van duurzaam veilig wordt vertaald naar 
verbeteringen op de rondweg, dan leidt dat op basis van onze waarnemingen tijdens de 
spitsuren bij de tijdelijke 24 uurs openstelling tot de volgende gewenste principe-oplossing 
bij een permanente 24 uur openstelling:  
■ Voorgesteld wordt De Wildeman beter af te stemmen op zijn verzwaarde verkeers-

functie bij openstelling van De Binding met het bestaande snelheidsregime van  
50 km/h. Daarop gebaseerd is de voorgestelde maatregel het beperken van menging 
van fiets en auto. Daarbij worden de fietsstroken doorgetrokken langs de (verhoogde) 
middengeleiders.  
Op de rest van De Wildeman is op basis van snelheid en verkeersintensiteit een 
profiel gewenst met een brede rijloper. Dit profiel heeft volgens de richtlijnen een 
breedte van minimaal 8,4 m (rijbaan en fietsstroken, 50-min-profiel).  
 
Bij de aangepaste vormgeving met een brede rijloper dient het gebruik van de weg 
beperkt te blijven tot ongeveer 10.000 mvt/etmaal (1.000 mvt/h). 
Het handhaven van het huidige wegprofiel op De Wildeman met gemengd verkeer  
in de bochten en een smalle rijloper met fietsstroken vraagt om beperking van de 
verkeersintensiteit tot onder de 6.000 mvt/etm (600 mvt/h) en een aangepast 
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verkeersgedrag. Deze maximale verkeersintensiteiten leggen daarmee beperkingen 
op aan de mogelijkheid voor openstelling van De Binding. 
 

■ Voorgesteld wordt De Glazenmaker af te stemmen op de ontsluiting van de wijkfunc-
ties zoals het winkel- en wijkcentrum, scholen en station. De huidige vormgeving van 
De Glazenmaker voldoet daarbij goed en kan worden verbeterd door het instellen van 
een 30 km/h-regime, ondersteund met bijvoorbeeld een plateau bij aansluiting van 
De Locomotief en Oosterveld met gelijkwaardige voorrang. Vanwege de functie van 
de Oosterveld kan worden gekozen voor een 30 km/h-regime ten zuiden van de 
Oosterveld. Daarnaast wel handhaven van inritconstructies bij woonerven. De directe 
omgeving van het winkelcentrum biedt de mogelijkheid voor een optimale inrichting 
als 30 km/h-zone. 

 
■ Vormgeving van de noordelijke aansluiting De Wildeman op De Glazenmaker 

aanpassen aan de verkeersfunctie van beide wegen. Dat kan bijvoorbeeld door aanleg 
van een rotonde. Het wordt dan een duidelijker overgangspunt tussen de 
verschillende wegfuncties, met een minder duidelijke geleiding naar De Glazenmaker 
dan in de huidige situatie, maar met toch ook een niet al te directe route naar De 
Wildeman.  
Er zal minder vaak een wachtrij ontstaan op De Wildeman, waardoor fietsers bij de 
aansluiting kunnen komen. Verwacht wordt, dat de conflictsituaties met auto’s vanaf 
De Wildeman hiermee voor een groot deel worden opgelost, omdat de situatie voor 
dit verkeer overzichtelijker wordt. Bij de uitwerking hiervan moet extra aandacht 
worden besteed aan de kruising van het fietspad naar de Westerkoogweg. Door 
middel van bijvoorbeeld een verhoogde fietsoversteekplaats kan worden voorkomen 
dat de huidige conflictsituaties blijven bestaan, of worden ingewisseld tegen andere 
conflictsituaties.  

 
■ Vormgeving van de zuidelijke aansluiting op De Binding aanpassen ten behoeve van 

de oversteekbaarheid voor fietsers. Op basis van het waargenomen voorrangsgedrag 
en verkeersintensiteiten zijn hier verhoogde middengeleiders gewenst. Een rotonde  
is op basis van de waargenomen intensiteiten (nog) niet nodig voor de verkeers-
afwikkeling en heeft naast voordelen voor de fietsers ook een paar aandachtspunten. 
Voordelen rotonde: 
- herkenbaar keuzepunt in de rondweg;  
- duidelijk punt voor de overgang van de ene naar de andere wegfunctie;  
- optimale vormgeving voor de fietsers (voorrang, lage snelheid autoverkeer).  

     Aandachtspunten rotonde:  
- (rechts)afslaande bussen in combinatie met veel rechtsdoorgaande fietsers; 
- fietsers van/naar het fietspad Westerkoogweg mogelijk in de verkeerde richting;  
- de oversteek van De Binding wordt door fietsers in twee richtingen gebruikt.  

 
Overige/autonome maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze (klein-
schalige) overige/autonome maatregelen staan los van de keuze voor 24 uurs openstelling 
van De Binding en van de principiële keuze tussen aanpassing van het wegprofiel of 
functie van de weg:  
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■ Verbreden van de fietsstroken naar 1,7 m door versmallen van de rijloper. 
■ Beter zichtbaar maken van de (verhoogde) middengeleiders/vluchtheuvels.  
■ Verbeteren van uitzicht bij oversteekplaatsen door snoeien van struiken. 
■ Verbeteren van de oversteekbaarheid van de rondweg nabij De Binding door 

bijvoorbeeld het realiseren van verhoogde middengeleiders in de rondweg aan 
weerszijden van de aansluiting van De Binding. 

■ Nader onderzoek naar verlichting van de zebrapaden. 
■ Nader onderzoek naar de verlichting van het fietspad langs de Westerkoogweg. 
 
 
4.4 Samenvatting en conclusie  

De eindconclusie is dat de huidige vormgeving niet strookt  met de huidige inzichten ten 
aanzien van de gewenste vormgeving, maar dat de rondweg desondanks redelijk goed 
en veilig functioneert door een aangepast verkeersgedrag, de hiervoor uitnodigende 
vormgeving van de weg, de gunstige verdeling van het verkeer over oost- en westzijde 
van de rondweg, en het lage aantal fietsers op De Wildeman. De aansluitingen van de 
rondweg op de Westerkoogweg en op De Binding vormen echter wel knelpunten. 
De indruk is dat het principe van de vormgeving tijdens de tijdelijke openstelling in het 
avondspitsuur raakt aan de bovengrens van de maximale verkeersintensiteit voor een 
veilige verkeersafwikkeling.  
 
4.4.1 Autonome maatregelen 
Bij een blijvende openstelling in de spitsuren wordt aanbevolen de intensiteiten en 
gevolgen daarvan te blijven monitoren. Tevens wordt aanbevolen minimaal de autonome 
maatregelen uit te voeren. Deze (kleinschalige) overige/autonome maatregelen staan los 
van de keuze voor 24 uurs openstelling van De Binding en van de principiële keuze tussen 
aanpassing van het wegprofiel of functie van de weg:  
Deze maatregelen bestaan uit: 
■ Verbreden van de fietsstroken naar 1,7 m door versmallen van de rijloper. Ook op De 

Wildeman als de totale breedte niet wordt aangepast. 
■ Beter zichtbaar maken van de verhoogde middengeleiders/vluchtheuvels met 

bebakening en markering.  
■ Verbeteren van het uitzicht bij oversteekplaatsen en zijstraten door snoeien van 

struiken. 
■ Verbeteren oversteekbaarheid voor fietsers bij de aansluiting van De Binding, 

bijvoorbeeld door realiseren van verhoogde middengeleiders in de rondweg.  
■ Nader onderzoek naar verlichting van de zebrapaden en van het fietspad langs de 

Westerkoogweg. 
 
4.4.2 Maatregelen op basis van Duurzaam Veilig  
Vanuit het oogpunt van de principes van duurzaam veilig is bij een permanente 24uurs 
openstelling van De Binding een aanpassing van het ontsluitingsprincipe wenselijk 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillen in functie en het gebruik van 
De Wildeman en De Glazenmaker.  
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Binnen de aanwezige wegenstructuur en openbare ruimte zijn de mogelijkheden voor 
aanpassingen beperkt en dat geeft ook beperkingen ten aanzien van de verkeers-
intensiteit. Zo is de verkeersintensiteit voor een veilig gebruik van De Wildeman bij een 
aangepaste vormgeving beperkt tot ongeveer 10.000 mvt/etmaal (1.000 mvt/uur) en 
van De Glazenmaker beperkt tot ongeveer 6.000 mvt/etmaal (600 mvt/uur).  
 
De Wildeman wordt daarbij ingericht op basis van een 50 min-regime vanwege de 
bovenwijkse verkeersfunctie. Deze herinrichting bestaat uit: 
■ De fietsstroken laten doorlopen naast de verhoogde middengeleiders. Daartoe de 

bestaande rijbaan naast de middengeleiders plaatselijk verbreden met een fiets-
strook. Bij voetgangersoversteekplaatsen bij voorkeur de middengeleider handhaven. 
Vooral bij de onoverzichtelijk bochten is het een steunpunt voor de voetgangers en 
het maakt de oversteeklocatie beter zichtbaar/herkenbaar voor de automobilist. 

■ Het profiel verbreden naar 8,4 meter en voorzien van 1,7 m brede fietsstroken en een 
rijloper van 4,8 meter. 

■ De aansluiting op de Westerkoogweg aanpassen, met bijvoorbeeld een vormgeving 
als rotonde. Bij de aansluiting van De Binding kan de oversteekbaarheid voor fietsers 
worden verbeterd door middel van verhoogde middengeleiders of een rotonde. Voor 
beide locaties heeft het toepassen van een rotonde voordelen, maar ook aandachts-
punten omdat fietsers daar in twee richtingen oversteken. 

 
De Glazenmaker wordt (tussen de Oosterveld en De Binding) ingericht op basis van een 
30 km/h-regime, vanwege de ontsluiting van de wijkfuncties en de functie als hoofd-
route in het fietsnetwerk van de gemeente. De inrichting is daarbij sober en het weg-
profiel is ruim vanwege de aansluitingen van woonerven en gebruik door lijnbussen. Het 
bestaande profiel van de weg past in dat wegbeeld. Aanvullende maatregelen voor een 
geloofwaardig 30 km/h regime zijn daarbij: 
■ De aansluitingen van De Locomotief en Oosterveld voorzien van bijvoorbeeld een 

plateau en een gelijkwaardige voorrang. 
■ Ter hoogte van het winkelcentrum een volwaardige 30 km/h inrichting van de weg.  
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