Rapport

Verkeersonderzoek Rottemeren

Klant:

Recreatieschap Rottemeren

Referentie: BG6648TPRP1910230756
Status:

Definitief/P01.02

Datum:

23-10-2019

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

George Hintzenweg 85
3068 AX ROTTERDAM
Transport & Planning
Trade register number: 56515154
+31 88 348 90 00
+31 10 209 44 26
info@rhdhv.com
royalhaskoningdhv.com

Titel document: Verkeersonderzoek Rottemeren
Ondertitel:
Referentie:
Status:
Datum:
Projectnaam:
Projectnummer:
Auteur(s):

Opgesteld door:

BG6648TPRP1910230756
P01.02/Definitief
23-10-2019
Rottemeren
BG6648
Thomas te Lintel Hekkert, Lieke Hüsslage, Lotte Rijsman
Thomas te Lintel Hekkert, Lieke
Hüsslage, Lotte Rijsman

Gecontroleerd door: Jacco van Leuveren
Datum/paraaf: 23-10-2019 / JvL
Goedgekeurd door: Thomas te Lintel Hekkert
Datum/paraaf: 23-10-2019 / TtLH

Classificatie
Projectgerelateerd

Disclaimer
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used,
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO
45001:2018.
23-10-2019

BG6648TPRP1910230756

i

T
F
E
W

Projectgerelateerd

Inhoud
1

Inleiding

2

1.1

Aanleiding

2

1.2

Uw vragen

3

1.3

Leeswijzer

3

2

Onderzoeksopzet

4

2.1

Proces

4

2.2

Projectgroep verkeersvisie Rottemeren

5

2.3

Participatie

5

3

Onderzoeken

7

3.1

Verkeersmetingen

7

3.2

Parkeeronderzoek

13

3.3

Conflictobservatie kruispunten

18

3.4

Enquête onder gebruikers

20

3.5

Knelpunten en wensen opgehaald bij omgeving

22

4

Knelpunten en kansen

24

4.1

Knelpunten en kansenkaart

24

4.2

“Onrustig verkeersbeeld”

25

4.3

Parkeren

26

4.4

Hoge snelheid

28

4.5

Gevaarlijke locaties

29

4.6

Bereikbaarheid gebied

30

5

Oplossingsrichtingen

31

5.1

Netwerk voor langzaam verkeer

31

5.2

Parkeren

32

5.3

(Ongewenst) autoverkeer

34

5.4

Kleine maatregelen

35

6

Samenvatting en conclusies

36

6.1

Samenvatting

36

6.2

Conclusies

36

Bijlagen

23-10-2019

38

BG6648TPRP1910230756

1

Projectgerelateerd

1

Inleiding

Centraal tussen de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas ligt het Rottemerengebied. Dit is
een recreatiegebied dat wordt beheerd door de drie gemeenten in het ‘Recreatieschap Rottemeren’.
Staatsbosbeheer beheert en ontwikkelt het gebied. Dwars door dit gebied stroomt de Rotte waardoor
deze ook een belangrijke functie vervult in het gebied. In het gebied zijn verschillende functies aanwezig
die passen bij het recreatieve karakter. Zo zijn er diverse horecagelegenheden in het gebied, zijn
sportvoorzieningen zoals een klimmuur en roeibaan aanwezig, evenals diverse speelgelegenheden voor
kinderen. Daarnaast nodigen de vele fiets- en wandelpaden in het gebied uit tot recreëren en zijn
verschillende waterpartijen waarin gezwommen kan worden aanwezig. Er wonen in het gebied op diverse
locaties mensen. Deze bewoners kennen het gebied goed en maken op een andere manier gebruik van
het gebied dan de bezoekers.
Door de recreatie is het met name in de weekenden en tijdens de warmere perioden van het jaar
(mei/juni/juli/augustus) overdag druk. De rest van het jaar is deze drukte aanzienlijk minder.

1.1

Aanleiding

Jaarlijks bezoeken veel mensen het recreatiegebied de Rottemeren. Om het gebied leefbaar te houden
voor de bewoners en aantrekkelijk voor de bezoekers, is het van belang het gebied continu door te
ontwikkelen. Mede daarom wordt momenteel gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor het
Rottemerengebied. Hiervoor is een Kader en Koers-document opgesteld, dat in 2019 wordt uitgewerkt tot
een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan behelst een ontwikkelprogramma voor de Rottemeren voor
de langere termijn. De aanleg van de verlengde A13 – A16 door het Lage Bergse Bos heeft impact op de
openbare ruimte. De omgeving wordt daar nu al opnieuw ingericht. De planvorming hiervoor is in een
vergevorderd stadium.
Om het ontwikkelplan verder uit te kunnen werken is inzicht in de verkeerssituatie noodzakelijk. De
uitkomst van dit verkeersonderzoek wordt zowel gebruikt als bouwsteen voor het opstellen van het
ontwikkelplan, als voor het beantwoorden van vragen omtrent de nieuwe inrichting van het Lage Bergse
Bos. Daarom is Royal HaskoningDHV door het Recreatieschap Rottemeren gevraagd om ondersteuning
te bieden bij het opstellen van een verkeersvisie voor de gehele Rottemeren.

Figuur 1 Onderzoeksgebied
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1.2

Uw vragen

Het Recreatieschap heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om door middel van een verkeersvisie
Rottemeren en een verkeersonderoek rondom het Lage Bergse Bos verschillende vragen te
beantwoorden. Hieronder zijn deze vragen opgenomen en lichten we toe waar het antwoord op deze
vraag terug te vinden is.
De verkeersvisie gaat in op de volgende vragen:
1. Hoe kan een goede ontsluiting voor recreatief autoverkeer worden vormgegeven, waarbij uitgegaan
wordt van het principe van parkeren bij de entrees?
2. Hoe kan het fietsnet het beste worden vormgegeven, gegeven de nieuwe gebruikersgroepen en het
groeiende gebruik?
Lopende het proces is meer inzicht ontstaan in de knelpunten in het gebied en is geconstateerd dat de
vooraf gestelde vragen (vraag 1 en 2) niet alle knelpunten in de Rottemeren omvatten. Naast knelpunten
rondom parkeren en fiets zijn ook knelpunten op het gebied van autoverkeer en verkeersveiligheid
geconstateerd. Om die reden is besloten de uiteindelijke maatregelen onder te verdelen in thema’s zodat
dit goed aansluit bij de knelpunten.
Het verkeersonderzoek gaat in op de volgende vragen:
3. Zal de aanleg van de A16 de overlast door de stagnatie op de Molenlaan verhelpen?
4. Welke randvoorwaarden en wensen bestaan er bij de gebruikers van het gebied ten aanzien van de
ontsluiting van het gebied?
5. Welke parkeerterreinen kunnen worden gehandhaafd en welke kunnen worden opgeruimd, zonder de
belangen van ondernemers, bewoners en bezoekers te schaden? Levert dit een bijdrage aan het
beperken van de overlast door illegale praktijken op de parkeerterreinen?
6. Waar zitten knelpunten in het fietsnet en hoe lossen we deze op?
Het verkeersonderzoek is opgenomen in bijlage 1. In de “Memo Lage Bergse Bos” worden de
bovengenoemde vragen omtrent de herinrichting van het Lage Bergse Bos beantwoord.

1.3

Leeswijzer

Deze rapportage bestaat uit een aantal
onderdelen. In hoofdstuk 2 beschrijven
we de aanpak en de onderzoeksopzet.
De verkeersonderzoeken en de
uitkomsten daarvan komen in hoofdstuk 3
aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op de
kansen en knelpunten die vanuit de
verkeersonderzoeken en de omgeving
zijn opgehaald. In hoofdstuk 5 beschrijven
we de mogelijke maatregelen waarna we
in hoofdstuk 6 eindigen met de
samenvatting en conclusies. Het
bijbehorende iReport is te vinden via
www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren.
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2

Onderzoeksopzet

2.1

Proces

Het resultaat van onze werkzaamheden bestaat uit deze rapportage, de memo (bijlage 1), de overige
bijlagen (2-7) en het iReport. De werkzaamheden om te komen tot deze rapportages zijn in Figuur 2
weergegeven. De studie is uitgevoerd van april 2019 tot en met september 2019. In het schema is te zien
dat het proces is opgebouwd uit 4 stappen. Binnen deze stappen zijn diverse activiteiten uitgevoerd, zoals
de verkeersonderzoeken en de analyse van de knelpunten. Het resultaat van deze stappen is enerzijds
gebruikt in de communicatie richting de stakeholders en anderzijds gebruikt om deze rapportage op te
stellen.

Figuur 2: Processchema
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2.2

Projectgroep verkeersvisie Rottemeren

De studie is begeleid door een projectgroep met de betrokken partijen in het recreatieschap Rottemeren
(zie Tabel 1). Naast de projectgroep zijn vanuit Royal HaskoningDHV ook drie adviseurs betrokken
geweest bij dit onderzoek. De leden van de projectgroep waren:
Tabel 1: Projectgroep verkeersvisie Rottemeren

Organisatie

Naam

Functie

Recreatieschap

Erik Rumpff

Opdrachtgever

Gemeente Lansingerland

Maarten Batenburg

Beleidsmedewerker verkeer

Gemeente Rotterdam

Warner Beumer

Verkeerskundig ontwerper

Gemeente Zuidplas

Tino Petradakis

Beleidsmedewerker verkeer

Royal HaskoningDHV

Thomas te Lintel Hekkert

Projectmanager

Royal HaskoningDHV

Lotte Rijsman

Verkeerskundig adviseur

Royal HaskoningDHV

Lieke Hüsslage

Verkeerskundig adviseur

Naast de hierboven genoemde mensen zijn vanuit de verschillende partijen meerdere specialisten of
gebiedsexperts betrokken geweest bij dit onderzoek. Zowel vanuit Royal HaskoningDHV als vanuit de
verschillende gemeenten en Staatsbosbeheer.

2.3

Participatie

Om een verkeersvisie op te stellen die past bij het gebied is het van belang om zoveel mogelijk kennis van
het gebied te vergaren. Dit hebben we enerzijds gedaan door uitgebreid onderzoeken te doen naar de
verkeersfeiten zoals aantal geparkeerde voertuigen of de hoeveelheid fietsers. Anderzijds zijn we in
gesprek gegaan met de bewoners, de gebruikers en de ambtenaren die het gebied kennen. Gedurende
dit project hebben wij op diverse manieren gesproken met de omgeving om onze visie te versterken en
om te toetsen of onze bevindingen ‘matchen’ met het gevoel van de bewoners. De verslagen van de
bewonersavond en klankbordgroep zijn opgenomen in bijlage 2.
Eerste informatieavond
Op 16 mei 2019 is een eerste informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond waren ongeveer 50
mensen aanwezig. Dit betrof bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van belangengroepen,
ambtenaren en de projectgroep verkeersvisie Rottemeren. Op deze avond is een toelichting gegeven op
de stand van zaken en het proces wat doorlopen wordt voor het opstellen van deze visie. Daarom zijn de
aanwezigen verdeeld over een aantal tafels met verschillende onderwerpen. Dit betrof parkeren, fiets,
autoverkeer en overige knelpunten. Doel van dit tweede deel was om samen met de aanwezigen de
knelpunten in het gebied te benoemen. Het resultaat hiervan is een tabel waarin alle ingebrachte
knelpunten zijn opgenomen en gecategoriseerd. Daarnaast konden de aanwezigen zich aanmelden voor
een klankbordgroepbijeenkomst waarin zou worden nagedacht over de mogelijke maatregelen.
Klankbordgroepbijeenkomst
Op 25 juni 2019 is een klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd voor de geïnteresseerden. Hier waren
ongeveer 10 mensen aanwezig. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op de
onderzoeksresultaten en is daarna aan de hand van de kaart gesproken over oplossingsrichtingen. Het
resultaat van deze avond is verwerkt in de beoogde maatregelen.
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Website
Naast de bijeenkomsten voor de stakeholders is een website gelanceerd waarop knelpunten, ideeën en
goede punten in het gebied konden worden ingebracht. Via deze digitale enquête is een interactieve kaart
beschikbaar waarop je direct de opmerkingen kan linken aan een locatie. Deze site is voor iedereen
beschikbaar gesteld en via diverse kanalen onder de aandacht gebracht van de betrokkenen. Deze input
is verwerkt in een knelpunten-/wensenkaart en in de tabel met opmerkingen zoals deze is opgesteld na de
eerste informatieavond, zie bijlage 3 en het iReport (www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren).

Figuur 3: De digitale enquête op de website

E-mails
Voor en na de eerste informatieavond zijn bij Staatsbosbeheer diverse e-mails binnen gekomen met
vragen, opmerkingen, suggesties of knelpunten. Al deze punten zijn bekeken en meegenomen tijdens het
uitwerken van de maatregelen.
Enquêtes/Locatiebezoeken
Tijdens het onderzoek hebben meerdere locatiebezoeken plaats gevonden, om zo een goed beeld te
krijgen van het gebied. Ook zijn enquêtes afgenomen. Met name tijdens het afnemen van de enquêtes is
veel gesproken met bezoekers en zijn de kansen en knelpunten benoemd.
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3

Onderzoeken

Om een goed beeld te krijgen van de verkeerssituatie in de Rottemeren zijn verschillende onderzoeken
uitgevoerd. Deze onderzoeken waren enerzijds gericht op de hoeveelheid verkeer in het gebied en
anderzijds op de knelpunten in het gebied. Hiervoor hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd:
• Verkeersmetingen (gemotoriseerde voertuigen en fietsen)
• Parkeeronderzoek
• Conflictobservatie op kruispunten
• Enquête
a. Digitale enquête: gedeeld met bewoners en belanghebbenden
b. Enquête onder gebruikers in het gebied, ter plaatse afgenomen
Het eindresultaat van de onderzoeksfase is inzicht in het gebruik van het gebied en een overzicht van de
(grootste) knelpunten binnen het Rottemerengebied. Dit kunnen lokale knelpunten in het gebied zijn, maar
ook knelpunten die het gehele gebied beslaan.

3.1

Verkeersmetingen

Onderzoekmethode
Gedurende 11 mei t/m 26 mei 2019 zijn op 40 locaties telslangen geplaatst. Dit waren fietspaden, wegen
zonder fietsers en wegen waar fietsers en auto’s gemengd gebruik van maken. Bij de tellingen van het
autoverkeer is de hoeveelheid voertuigen,de snelheid en rijrichting gemeten. Tevens is onderscheid
gemaakt naar voertuigklasse. Bij de fietstellingen is alleen de hoeveelheid fietsers gemeten.

Resultaat
Voor de verkeersmetingen is onderscheid gemaakt in resultaten voor motorvoertuigen en fietsen. De
volledige resultaten per telpunt zijn opgenomen in bijlage 4 en in het iReport
(www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren).
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Gemotoriseerd verkeer
Op de kaart in Figuur 4 is door middel van de kleuren zichtbaar hoeveel verkeer dit telpunt is gepasseerd
in beide richtingen. Op de meeste telpunten is de hoeveelheid verkeer per etmaal uur verkeerskundig
gezien relatief laag (minder dan 3.000 voertuigen per dag).

Figuur 4: Gemiddelde etmaal-voertuigintensiteit (werkdagen), beide richtingen
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Rottebandreef
Op de drie telpunten op de Rottebandreef (19, 26 en 31) is
de hoogste gemiddelde voertuigintensiteit gemeten, zie
Tabel 2.Ter hoogte van de Molenlaan ligt deze rond de
6.000 motorvoertuigen op een werkdag en neemt richting
het noorden af tot ruim 2.500 motorvoertuigen per etmaal.
Ter referentie: een woonstraat met een snelheidsregime
van 30 km/u verwerkt maximaal 5.000 – 6.000
motorvoertuigen per etmaal. De hoeveelheid verkeer in het
Rottemerengebied komt hier niet boven. Wel blijkt uit de
telling dat met name op de Rottebandreef sprake is van
een duidelijk spitsprofiel via deze weg. Dit betekent dat de
hoeveelheid verkeer in de ochtend- en avondspits
beduidend hoger is dan op de rest van de dag. Net buiten
de top 3 valt de Middelweg (9) met een intensiteiten van
ongeveer 3.000 motorvoertuigen per etmaal. Ook hier is
sprake van een duidelijk spitsprofiel.
Tabel 2: Gemiddelde voertuigintensiteit per 24u

Telpunt

Richting

ri Molenlaan
19
Rottebandreef ri Branddreef
ri Bergsebosdreef
26
Rottebandreef ri Hoeksekade
ri Ridderzwampad
31
Rottebandreef ri Pekhuisbrug

Werkdag Weekend
3.043

2.760

2.917
1.473
1.434
1.343
1.264

2.803
1.244
1.265
1.023
1.044

Fietsverkeer
De resultaten van de fietstellingen zijn zichtbaar op de kaarten in Figuur 5 (werkdagen) en Figuur 6
(weekenddagen). De meest drukke tellocaties bevinden zich op de fietspaden langs het water (de
Rottekade en op de bruggen over de Rotte).
Op werkdagen is op de meeste fietstellocaties de etmaalintensiteit minder dan 500 fietsers. Dit geldt voor
de meeste wegen die buiten de hoofdfietsstructuur liggen (bijvoorbeeld in het Lage Bergse Bos, rondom
de Zevenhuizerplas of bij de roeibaan). De drukkere paden (tussen de 500 en 1.500 fietsers per etmaal)
bevinden zich op de invalswegen het gebied in en langs de Rottekade. Dit is op beide kaarten goed
zichtbaar door de donkere rondjes rondom de Rotte.
Tijdens weekenddagen wijken de etmaalintensiteiten voor een aantal tellocaties af van de
werkdagresultaten. Meerdere invalswegen in het gebied tonen lagere intensiteiten. Tegelijkertijd zijn er
juist een aantal paden in het gebied zelf (zoals in het Lage en Hoge Bergse Bos) waar juist meer fietsers
zijn in het weekend.
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In Tabel 3 laten we de resultaten van meetpunten 8, 14 en 34 zien. Op deze
telpunten is de hoogste fietsintensiteit gemeten. Alle drie de punten maken
onderdeel uit van het landelijk knooppuntennetwerk voor recreatief
fietsverkeer. Daarnaast behoort de Rottebanbrug ook bij het utilitair
hoofdfietsnetwerk van de Provincie Zuid-Holland (www.staatvan.zuidholland.nl).
Tabel 3: Gemiddelde fietsintensiteit per 24u voor de drie drukste fietslocaties

Telpunt
8 Pekhuisbrug

Richting
ri Rottekade
ri Pekhuisbrug
14 Rottebanbrug ri Burgmanbrug
ri Bergse Linker
Rottekade
34 Rottedijk
ri Merenweg
ri Pekhuisbrug

Werkdag
626
647
864

Weekenddag
637
480
695

673

477

422
620

572
599

Uit de tellingen blijkt dat vooral langs de Rotte veel gefietst wordt. Verder is de hoeveelheid fietsers in het
weekend niet veel lager dan doordeweeks of andersom. Wel rijden de verschillende doelgroepen zoals
woon-werk fietsers een andere route als de recreatieve fietser waardoor het op sommige punten in het
weekend drukker is dan doordeweeks. Verondersteld kan worden dat zowel woon-werk als schoolgaande
als recreatieve fietsers het gebied weten te vinden.
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Figuur 5: Intensiteiten Fietsverkeer: werkdagen, beide richtingen
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Figuur 6: Intensiteiten fiets weekenddagen, beide richtingen
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3.2

Parkeeronderzoek

Onderzoeksmethode
Om een goed beeld te krijgen van de parkeerbewegingen in het gebied is een parkeeronderzoek met
kentekenregistratie gehouden. Dit houdt in dat alle kentekens van geparkeerde voertuigen binnen het
onderzoeksgebied genoteerd zijn. Het doel hiervan is enerzijds om de parkerende doelgroepen te
onderscheiden en anderzijds om de parkeerduur te bepalen.
Het onderzoek heeft plaats gevonden in het hele Rottemerengebied. Er is geteld op 3 dagen: zaterdag 18
mei, woensdag 22 mei en zondag 26 mei. Voor het onderzoek is gekozen voor een doordeweekse dag
waarin verwacht wordt dat de meeste bezoekers het gebied aandoen (woensdagmiddag), een
weekenddag met een evenement bij de roeibaan (18 mei, westelijke roeiregatta) en een weekenddag met
evenement midden in het gebied (Outdoor Valley obstacle run, 1.000 deelnemers, 26 mei). Tijdens deze
drie teldagen zijn op 6 momenten op de dag de kentekens geregistreerd: 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00,
14:00 – 16:00, 16:00 – 18:00, 18:00 – 20:00, 20:00 – 22:00. Er was geen sprake van extra parkeerdruk
als gevolg van een evenement buiten het gebied. Tijdens het onderzoek was het droog en zonnig.
Tijdens de onderzoeksdagen waren niet op alle parkeerterreinen alle parkeerplaatsen beschikbaar. Zo
waren op de Konijnenplaats (4) 72 plaatsen niet beschikbaar en op de Mollenplaats (5) 63 plaatsen niet
beschikbaar vanwege houtopslag als gevolg van de bomenkap in het Lage Bergse Bos.

Resultaat
In Figuren 7-9 is de gemeten gemiddelde parkeerdruk per dag zichtbaar. Deze cijfers zijn ook
weergegeven in Tabel 4, samen met de bandbreedte per parkeerlocatie (het laagst gemeten percentage
en het hoogst gemeten percentage). In bijlage 5 en in het iReport zijn de volledige resultaten van het
parkeeronderzoek opgenomen.
We werken met vier druktecategorieën om de bezettingsgraad te duiden. Zeer rustig (<10%); rustig (1030%); druk (30-60%); zeer druk (>60%).
Voor woonstraten wordt normaliter als uitgangspunt aangehouden dat bij een parkeerdruk hoger dan 80%
de parkeerdruk in de straat te hoog is. Voor een recreatiegebied ligt dit anders. Op een parkeerterrein in
een recreatiegebied is sprake van twee soorten parkeerdruk:
• Een parkeerdruk die blijkt uit een hoge gemiddelde bezettingsgraad
• Een hoge parkeerdruk die ontstaat als gevolg van piekdrukte, bijvoorbeeld bij een evenement
Voor deze studie hebben we aangenomen dat een gemiddelde parkeerdruk hoger dan 60% betekent dat
een parkeerterrein zeer druk is. Belangrijkste reden om te kiezen voor een lagere gemiddelde
bezettingsgraad is omdat de piekbelasting voor parkeren korter zijn. Zowel in de ochtend als in de avond
is het aantal geparkeerde voertuigen minimaal waardoor het gemiddelde altijd laag uitvalt.
Voor de parkeerdruk tijdens evenementen is de hoogste bezettingsgraad maatgevend. Zodra een
parkeerterrein op 1 moment tijdens de telling boven de 80% uitkomt is sprake van een incidentele hoge
parkeerdruk en moet worden bepaald wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Op de volgende pagina’s
is de gemiddelde bezettingsgraad gedurende de teldagen zichtbaar.
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Figuur 7: Gemiddelde bezetting woensdag 22 mei
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Figuur 8: Gemiddelde bezetting zaterdag 18 mei
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Figuur 9: Gemiddelde bezetting zondag 26 mei
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In Tabel 4 zijn de gegevens van de parkeerdrukmeting samengevat. Hierin is opgenomen per
parkeerterrein de capaciteit, de gemiddelde bezettingsgraden per dag, de bandbreedte en of nader
onderzoek naar de functie en gebruik van het parkeerterrein nodig is.
De gemiddelde bezettingsgraden per dag zijn met dezelfde kleurencategorieën op de kaart weergegeven:
<10% zeer rustig, 10% – 30% rustig, 30% - 60% druk en > 60% zeer druk. De bandbreedte geeft aan wat
de minimale en maximale bezettingsgraad is die gedurende de drie teldagen gemeten zijn. Hierdoor is
inzichtelijk hoeveel de gemiddelde bezettingsgraad van het parkeerterrein afwijkt van de extremen.
In de laatste kolom is benoemd of het parkeerterrein op basis van het parkeeronderzoek nader
onderzocht moet worden. Om te bepalen of het parkeerterrein wel of niet nader onderzocht moet worden,
zijn de volgende voorwaarden geformuleerd:
• De gemiddelde bezettingsgraad valt op 1 van de drie dagen hoger uit dan 60%
• De gemiddelde bezettingsgraad en piekbelasting komt op alle drie de dagen niet boven de 10%
uit
• De bezettingsgraad ligt tussen de 10% en 60% en heeft een piekbelasting hoger dan 80%. In
hoofdstuk 4 wordt nader onderzocht of maatregelen op deze parkeerterreinen noodzakelijk zijn.
Tabel 4: Bezetting van de parkeerterreinen

Nr

Naam parkeerterrein

Capaciteit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zwijnenplaats
Vossenplaats
Muizenplaats
Konijnenplaats
Mollenplaats
Bokkenplaats
Dassenplaats
Inktzwamplaats
Natuur en vogelwacht Rotta
Hertenzwamplaats
Berkenzwamplaats/Hoeksekade
Zadelzwamplaats 2
Zadelzwamplaats
Sporteiland
Brasserie de Blokhut
Strandweg + Strandgaper
Middelweg
Evenementen - Vliegenzwamplaats
Pekhuisbrug
Sport en racketcentrum
Overloop Elysium
Merenweg - Rottedijk
t Ezelsbruggetje
Merenweg-1
Kooilaan
Tweemanspolder
Overzijde roeibaan
Jachthaven
Eendragtspolder

82
104
80
147
261
160
232
79
23
180
74
46
138
88
80
117
260
249
4
160
118
27
404
26
159
190
66
60
465
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Gemiddelde bezetting teldag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
7%
10%
55%
15%
18%
4%
2%
2%
4%
8%
6%
46%
55%
25%
5%
3%
4%
3%
50%
38%
34%
23%
8%
18%
7%
27%
1%
16%
1%

7%
6%
44%
2%
11%
3%
1%
2%
1%
0%
2%
17%
47%
20%
5%
1%
3%
2%
0%
35%
31%
46%
4%
13%
1%
22%
0%
4%
1%

3%
11%
65%
25%
22%
6%
1%
1%
0%
23%
11%
61%
44%
24%
8%
4%
4%
5%
25%
42%
45%
11%
10%
26%
8%
24%
3%
14%
1%

Bandbreedte
Min
Max
0%
1%
10%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
9%
6%
0%
0%
1%
0%
0%
19%
1%
4%
1%
0%
0%
16%
0%
0%
0%

BG6648TPRP1910230756

29%
17%
124%
51%
45%
11%
7%
6%
35%
58%
28%
93%
98%
50%
14%
8%
10%
10%
250%
70%
80%
67%
16%
50%
19%
41%
8%
43%
2%
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Nader
onderzoek
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
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30
31
32
33

Skibaan / Oesterzwamplaats
Elysium
Roeibaan
Merenweg-2

166
309
83
21

14%
68%
66%
19%

10%
53%
26%
2%

20%
77%
7%
15%

7%
32%
1%
0%

33%
100%
282%
62%

Conclusie
Er is een aantal parkeerlocaties die vaak onderbezet zijn (een zeer lage gemiddelde bezetting en tevens
een lage maximale bezetting). Deze locaties bevinden zich vooral aan de zuid-westkant van het Lage
Bergse Bos, rondom de golfbaan en aan de randen van de Zevenhuizerplas. Het is mogelijk dat deze
locaties wel veel worden gebruikt bij bepaalde evenementen, maar voor regulier gebruik wordt er weinig
geparkeerd.
Een aantal van de parkeerlocaties is juist regelmatig (zeer) drukbezet. Deze bevinden zich vooral bij
drukbezochte plaatsen voor activiteiten, zoals het gebied rondom Elysium, Outdoor Valley of restaurant
Lake House. Sommige parkeerlocaties zijn incidenteel heel druk, maar anders juist rustig, bijvoorbeeld bij
de roeibaan.
De locaties die een vervolg behoeven, worden verder beoordeeld in Hoofdstuk 4. De overige
parkeerlocaties kennen een meer gelijkmatige bezetting waardoor op dit moment geen aanleiding is om
nader onderzoek te doen of deze behouden, verwijderd dan wel uitgebreid moeten worden.

3.3

Conflictobservatie kruispunten

Onderzoeksmethode
Aanvullend op de objectieve verkeersonderzoeken zijn conflictobservaties uitgevoerd. Hiervoor is gebruik
gemaakt van slimme camera’s. De camera’s hebben in het weekend van 24, 25 en 26 mei de
verkeerssituatie geregistreerd, 24 uur per dag. Voor de 20 drukste uren in het weekend (vijf uur per
locatie) zijn de conflicten tussen de verschillende weggebruikers geanalyseerd.
De camera’s hebben op vier locaties gehangen (zie Figuur 10). Deze locaties zijn geselecteerd omdat
deze in overleg met bewoners en de projectgroep verkeersvisie Rottemeren zijn benoemd als gevaarlijke
locaties.
Locatie 1: Rottebanbrug Rottekade zuidzijde
Locatie 2: Rottebanbrug Rottekade noordzijde
Locatie 3: Pekhuisbrug westzijde
Locatie 4: Rottekade thv Middelweg

Locatie 1

Locatie 2

Locatie 3

Locatie 4

Figuur 10 Locaties conflictobservaties

De volgende typen conflicten worden gedefinieerd:
• Stilstaan: Een of meerdere verkeersdeelnemers staan opgesteld op een wegvak dat is bestemd voor
ander verkeer (aanleiding tot hinder).
• Uitwijken: Een verkeersdeelnemer past zijn koers/snelheid aan om een conflict te voorkomen.
• Hinder: Een of meerdere deelnemers versperren een wegvak waardoor een verkeersdeelnemer moet
stoppen.
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Botsing: Een verkeersdeelnemer komt met een of meerdere verkeersdeelnemers of verkeersobjecten
in botsing.
Eenzijdig ongeval: een verkeersdeelnemer komt ten val zonder aanwezigheid van een andere
verkeersdeelnemer
Bijna-botsing: Een verkeersdeelnemer voorkomt een botsing door remmen of uitwijken.

Resultaat
Tijdens de 20 drukste uren zijn er 36 conflicten waargenomen.
o Locatie 1: 7 conflicten
o Locatie 2: 8 conflicten
o Locatie 3: 3 conflicten
o Locatie 4: 18 conflicten
De meest waargenomen conflicten zijn geen voorrang verlenen, hinder door het versperren van de
doorgang door groepen, en stilstaan op het wegvak. Daarnaast is gekeken tussen welke weggebruikers
het ongeval heeft plaats gevonden. Opvallend hierbij is dat in 89% van de gevallen één of meerdere
fietsers betrokken is. Het volledige overzicht met resultaten is opgenomen in bijlage 6. In de onderstaande
grafieken is het type conflict zichtbaar evenals de betrokken weggebruikers (zie voor de resultaten van
alle conflicttypen Figuur 11.

Figuur 11: Het aandeel per conflicttype

Conclusie
De vier onderzochte locaties hadden elk een aantal conflicten, waarbij er bij locatie 4 (de kruising van de
Rottekade met de Middelweg) de meeste werden waargenomen. De meeste conflicten kwamen door het
niet verlenen van voorrang, stilstaan of het versperren van een wegvak. De analyse laat zien dat op deze
drukke locaties vaak sprake is van bijna ongevallen als gevolg van de verkeersdruk. De meeste
incidenten zijn namelijk ook rond de middaguren in het weekend geregistreerd, wanneer de verkeersdruk
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het hoogst is. Hiermee worden de beweringen van de bewoners/gebruikers onderstreept dat met name in
het weekend de verkeersdruk hier leidt tot onveilige situaties. In relatie tot de andere knelpunten zal in de
volgende hoofdstukken worden gekeken of maatregelen op deze kruisingen noodzakelijk zijn.

3.4

Enquête onder gebruikers

Onderzoeksmethode
Op zondag 16 juni zijn bezoekers van het gebied geënquêteerd. We hebben een aantal korte vragen
gesteld over de gebruiker zelf en zijn/haar mening over het Rottemerengebied. Dit heeft 78 respondenten
opgeleverd. De gestelde vragen waren:
• Vraag 1: In welke leeftijdscategorie valt u?
• Vraag 2: Op welke wijze bent u naar dit gebied gekomen?
• Vraag 3: Wat is de reden van uw bezoek?
• Vraag 4: Wat vindt u goed in dit gebied?
• Vraag 5: Wat kan beter in het gebied?
Op de volgende locaties is geënquêteerd (zie Figuur 12):
1. In het Lage Bergse Bos
2. Ter hoogte van de Rottebanbrug
3. Rondom restaurant de Strandgaper
4. Rondom de Willem Alexanderbaan

Figuur 12: Locaties enquête

23-10-2019

BG6648TPRP1910230756

20

Projectgerelateerd

Resultaat
De resultaten van vragen 1-5 in de enquête zijn hieronder te vinden.

Figuur 13: Resultaten vraag 1

Figuur 14: Resultaten vraag 2

Figuur 15: Resultaten vraag 3

De meest gegeven antwoorden op vraag 4 “Wat vindt u goed aan het gebied?” zijn:
1. Mooi gebied en goede/veelzijdige recreatiemogelijkheden (56x)
2. De toegangswegen en parkeerterreinen (26x)
3. Dat het gebied autoluw is (14x)
De meest gegeven antwoorden op vraag 5 “Wat kan er beter in het gebied” zijn:
1. Overlast elektrische fietsers en wielrenners (21x)
2. De wegen zijn soms erg smal voor de drukte (18x)
3. Fiets-/wandelinfrastructuur (15x)
1. Voetpaden missen soms
2. Gebruikers scheiden (snelle fietsers, langzame fietsers, voetgangers)

Conclusie
De meeste bevraagde bezoekers zijn tussen de 36-65 (49%). Onder de respondenten zijn relatief weinig
kinderen, slechts 2%. De meeste ondervraagden kwamen met de auto naar de Rottemeren, daarna
volgen fietsend en (hard)lopend. Het valt op dat niemand van de respondenten met het openbaar vervoer
kwam. Verreweg de meeste respondenten kwamen voor een sportieve activiteit naar de Rottemeren,
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waarbij wandelen en fietsen bovenaan staan. Overigens is dit geen volledige doorsnede van alle
bezoekers aan het gebied, maar het geeft wel een indicatie van de gebruikersprofielen.
De meeste bezoekers waarderen het gebied en de mogelijkheden in de Rottemeren. Ze vinden meestal
dat het gebied goed te bereiken is (in ieder geval met de auto). Tegelijkertijd waarderen zij ook dat het
gebied zelf autoluw is.
Uit de verbetersuggesties die de bezoekers gaven, blijkt dat vooral de drukte op de fiets- en wandelpaden
en een grote diversiteit aan gebruikers op die paden een groot knelpunt vormt. Bezoekers gaven aan dat
niet overal wandelpaden beschikbaar zijn, waardoor voetgangers ongewenst op het fietspad moeten
lopen. Tevens geven sommigen aan dat de grote snelheidsverschillen en de drukte op de fietspaden een
probleem vormt. Een oplossing hiervoor die vaak werd aangedragen, was het scheiden van de
verschillende verkeersdeelnemers.

3.5

Knelpunten en wensen opgehaald bij omgeving

De knelpunten en wensen die spelen bij de omgeving zijn op drie manieren opgehaald. Er zijn twee
bijeenkomsten geweest om belanghebbenden in het gebied te betrekken bij het onderzoek, tevens
hebben zij de mogelijkheid gekregen om knelpunten en wensen aan te geven via een digitale enquête met
een interactieve kaart (dit staat verder beschreven in 2.3 Participatie). Alle opmerkingen die vanuit de
omgeving zijn gemaakt zijn opgenomen in de tabel in bijlage 3. Hierin zijn de opmerkingen
gecategoriseerd. De belangrijkste categorieën zijn zichtbaar in Figuur 16. Ook zijn de opmerkingen die bij
een locatie horen, te zien in Figuur 17 en het iReport (www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren).
Veiligheid en parkeren worden het vaakst
genoemd. Dit heeft te maken met de snelheid
en de drukte en diverse modaliteiten op de
fietspaden. Wandelaars, fietsers, e-fietsers en
racefietsers maken vaak gebruik van hetzelfde
pad, wat voor irritaties onderling en gevaarlijke
situaties zorgt. Dit wordt ook veroorzaakt door
onduidelijkheid over de functie van
verschillende fiets- en wandelpaden. De
combinatie van de drukte en de onduidelijkheid
zorgt voor een onrustig wegbeeld. Aanvullend
hierop geven veel mensen aan dat het
scheiden van de verkeersdeelnemers op deze
paden hiervoor een oplossing kan zijn.

Figuur 16: categorieën knelpunten en wensen

De drukte en snelheidsverschillen leiden op sommige punten tot gevaarlijke situaties, zo bleek uit de
opmerkingen van de deelnemers, bijvoorbeeld op de kruising van de Rottekade en de Middelweg, bij
restaurant Meerenbos en bij de Strandgaper. Een ander veel genoemd punt was de hoge snelheid van
motorvoertuigen op de Rottebandreef, de Middelweg en de Slingerkade. Een groot deel van de
opmerkingen en benoemde knelpunten worden onderschreven vanuit de diverse verkeersonderzoeken
zoals de hoge snelheid, bijna-ongevallen op de drukke punten en piekmomenten in het gebied in de
middaguren in het weekend.
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Figuur 17: Knelpunten en wensenkaart
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4

Knelpunten en kansen

In hoofdstuk 3 zijn de onderzoeken met resultaten beschreven die in het gehele gebied zijn uitgevoerd.
Deze onderzoeken geven een goed beeld van het verkeer in het gebied en de knelpunten die in het
gebied spelen. In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende knelpunten en kansen die we hebben
opgehaald, uit de onderzoeken naar voren komen of zijn aangedragen vanuit de projectgroep. We laten
eerst de complete knelpunten en kansenkaart zien waarna we binnen verschillende thema’s de
knelpunten behandelen. Hiermee vormt hoofdstuk 4 een opmaat voor hoofdstuk 5 waarin we ingegaan op
de mogelijke maatregelen per thema.

4.1

Knelpunten en kansenkaart

Bij de verschillende onderzoeken zijn objectieve data verzameld en is de omgeving gevraagd ons
deelgenoot te maken van de knelpunten die zij ervaren. Al deze knelpunten samen hebben wij
samengevat in

Figuur 18. Hierin zijn alle knelpunten in hoofdlijnen weergeven.
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Figuur 18: Samenvattende knelpunten en kansenkaart

Zoals zichtbaar op de kaart is in een groot deel van het gebied sprake van een onrustig wegbeeld.
Daarnaast is een aantal locatie specifieke knelpunten aanwezig zoals te veel of te weinig
parkeerterreinen, gevaarlijke kruisingen of wegen waar hard gereden wordt. Hieronder hebben we de
knelpunten verdeeld in verschillende thema’s.

4.2

“Onrustig verkeersbeeld”

Uit de enquête onder gebruikers en uit de opgehaalde knelpunten uit de omgeving blijkt dat het
verkeersbeeld als onrustig wordt ervaren. Onder een onrustig verkeersbeeld wordt verstaan:
• de grote diversiteit aan modaliteiten die gebruik maken van dezelfde infrastructuur (fietsers,
wielrenners, voetgangers, hardlopers, skaters, automobilisten),
• de grote snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers zoals fietsers en automobilisten
of wielrenners en recreatieve fietsers
• de onduidelijkheid wie welke plaats op de weg heeft,
• de beperkte ruimte voor alle modaliteiten zoals wandelaars op de fietspaden in het Lage
Bergse Bos
• de aanwezigheid van ongewenst verkeer in het gebied tijdens de spitsen.

23-10-2019

BG6648TPRP1910230756

25

Projectgerelateerd

Een onrustig verkeersbeeld versterkt het subjectieve beeld dat het onveilig is. De meeste bezoekers
komen naar het gebied toe om te recreëren en te ontspannen. Een druk verkeersbeeld draagt hier niet
aan bij. Onder meer door de bijna-ongevallen die plaatsvinden, wordt de situatie als onprettig ervaren.
Het onrustige verkeersbeeld wordt vooral ervaren op beide Rottekaden (zowel oost als westzijde),
Rottedijk, in het Lage Bergse Bos en bij de Bleiswijkse Zoom. Op deze wegen spelen de volgende
knelpunten:
• De Rottekade heeft verschillende functies. Zo ligt de Rottekade langs de Rotte, wat een mooie
route voor de recreatieve bezoekers is. Daarnaast zijn er diverse bestemmingen en woningen
langs de Rottekade. Hierdoor maakt ook gemotoriseerd verkeer gebruik van de Rottekade. Langs
de Rottekade is dus met name sprake van verkeer met verschillende functies waarbij sprake is
van grote snelheidsverschillen.
• De Rottedijk is het verlengde van de Rottekade waar weinig gemotoriseerd verkeer komt. Langs
de Rottedijk is een fietspad aanwezig, en deels een eigen, semi-verhard pad voor voetgangers.
Het komt regelmatig voor dat voetgangers over het fietspad lopen. De semi-verharde paden zijn
namelijk niet geschikt op regenachtige dagen.
• Het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom hebben verschillende categorieën routes; voetpad,
onverplicht fietspad, verplicht fietspad en ruiterpaden. In dit deel van het recreatiegebied maken
de verschillende modaliteiten gebruik van elkaars infrastructuur waardoor onderlinge irritaties
ontstaan. Tevens komen de verschillende paden samen uit bij de bruggen, waardoor conflicten
ontstaan tussen de verschillende soorten verkeersdeelnemers. Bovendien buigt het voetpad vaak
af vlak voor en na de bruggen. Hierdoor lijkt het fietspad de doorgaande route te zijn, waardoor
voetgangers vaak gebruik maken van het fietspad, in plaats van het voor hen bedoelde voetpad.
Daarnaast is het verschil tussen het verplicht en onverplicht fietspad niet duidelijk waardoor de
gebruikers niet weten van welk fietspad ze gebruik moeten maken.
Kortom, de ervaren knelpunten zijn:
Op een aantal belangrijke routes in het gebied zoals de Rottekade, Rottedijk en in het Lage Bergse Bos
en Bleiswijkse Zoom wordt een onrustig verkeersbeeld ervaren door:
• Diversiteit van modaliteiten op 1 weg
• Hoge verkeersdruk op de centrale as
• Grote snelheidsverschillen tussen gebruikers onderling
• Ontbrekende verbindingen waardoor gebruikers een andere route of infrastructuur gebruiken

4.3

Parkeren

Uit het parkeeronderzoek (§3.2) blijkt dat de bezetting van de parkeerterreinen in het gehele gebied sterk
varieert en dat daarbij de parkeerdruk gedurende de dag behoorlijk fluctueert. Om de knelpunten goed in
beeld te brengen is naast het parkeeronderzoek gesproken met belanghebbenden.
In paragraaf 3.3 is op basis van de bezettingsgraad bepaald welke parkeerterreinen nader onderzocht
moeten worden en welke goed functioneren. De parkeerterreinen waarvan de gemiddelde
bezettingsgraad tussen de 10% en 80% ligt, worden in dit onderzoek niet verder meegenomen. Op deze
parkeerterreinen wordt voldoende geparkeerd om ze te handhaven en is geen sprake van een
parkeerprobleem.
In Tabel 5 zijn de parkeerterreinen weergegeven die meegenomen zijn in het nadere onderzoek. Per
parkeerterrein is de capaciteit, functie en gebruik weergegeven. De capaciteit is vastgesteld tijdens het
parkeeronderzoek. De parkeerterreinen zijn onder te verdelen in drie verschillende categorieën:
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Parkeerterreinen nabij een functie zoals horeca, sportactiviteit of recreatieve bestemming zoals
het strand,
Parkeerterreinen zonder specifieke functie/bestemming in het gebied
Parkeerterreinen die vooral gebruikt worden bij evenementen.

Met name de eerste twee type parkeerterreinen worden op een aantal locaties gecombineerd. Zo wordt
op de Muizenplaats door zowel bezoekers van het gebied als bezoekers van Lake House geparkeerd. Tot
slot is het gebruik bepaald aan de hand van het parkeeronderzoek, weergegeven in tabel 5. De
parkeerterreinen waar sprake is van een hoog gebruik zullen in hoofdstuk 5 verder worden uitgewerkt.
Tabel 5 Parkeerterreinen knelpunten/kansen met functie

Sectie
3
6
7
8
12
13
16
17
18
19
21
27
29
31
32

Naam parkeerterrein
Muizenplaats
Bokkenplaats
Dassenplaats
Inktzwamplaats
Zadelzwamplaats 2
Zadelzwamplaats
Strandweg + Strandgaper
Middelweg
Evenementen Vliegenzwamplaats
Pekhuisbrug
Overloop Elysium
Overzijde roeibaan
Eendragtspolder
Elysium
Roeibaan

Capaciteit

Functie

Gebruik

80
160
232
79
46
138
117
260
249

Horeca
Geen
Geen
Geen
Sport / Horeca
Sport / Horeca
Horeca / strand
Recreant/ evenement
Evenementen

Hoog
Laag
Laag
Laag
Hoog
Hoog
Laag
Laag
Laag

4
118
66
465
309
83

Recreant (boottrailer)
Horeca
Sport/ Evenementen
Evenementen
Horeca
Sport

Hoog
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Hoog

Voor de parkeerterreinen met een hoog gebruik is de vraag of het verhogen van de capaciteit of betere
verwijzing naar minder drukbezette parkeerterrein mogelijk is zonder directe ingrepen in het groen. Dit zijn
de parkeerterreinen Muizenplaats, Zadelzwamplaats 1 en 2, Pekhuisbrug, Overloop Elysium, Elysium en
de Roeibaan.
De parkeerterreinen met een laag gebruik kunnen in theorie worden opgeheven. Hier wordt namelijk geen
gebruik van gemaakt. Om de parkeeroverlast tijdens evenementen echter tot een minimum te beperken
wordt geadviseerd de parkeerterreinen met een evenementenfunctie allemaal te behouden. Deze
gebieden worden incidenteel gebruikt. Voor sommige terreinen geldt een maximum aantal momenten dat
hiervan gebruik mag worden gemaakt. Deze parkeerterreinen zijn erop gericht om niet structureel te
worden gebruikt en zullen dan ook niet verder worden meegenomen in hoofdstuk 5. Dit zijn de
parkeerterreinen, Vliegenzwamplaats, overzijde Roeibaan en Eendragtspolder. Overwogen kan worden
om een deel van deze parkeerterreinen anders in te richten waardoor zij bij een grotere parkeerbehoefte
gebruikt kunnen worden.
Alle parkeerterreinen die hierboven zijn benoemd met de functie sport, horeca of recreatie moeten blijven
bestaan. Vanuit zowel de projectgroep als de ondernemers en gebruikers in het gebied is aangegeven dat
het wenselijk is bij een horeca of sportvoorziening de parkeercapaciteit beschikbaar te houden. Wel kan
samen met de ondernemer worden gekeken of het aantal parkeerterreinen kan worden gereduceerd
vanwege de lage parkeerdruk. In hoofdstuk 5 wordt de verwachte benodigde parkeercapaciteit berekend
voor de parkeerterreinen met een hoog gebruik met een functie.
23-10-2019

BG6648TPRP1910230756

27

Projectgerelateerd

De parkeerterreinen zonder functie zijn overbodig. Dit zijn de parkeerterreinen: Bokkenplaats,
Dassenplaats, Inktzwamplaats. Deze parkeerterreinen hebben geen functie en een lage bezettingsgraad.
Overwogen kan worden om deze parkeerterreinen anders in te richten waardoor zij bij grotere
parkeerbehoefte alsnog gebruikt kunnen worden.
De knelpunten op het gebied van parkeren zijn:
• Grote diversiteit aan parkeerdruk in het gebied.
• Veel terreinen worden incidenteel goed gebruikt maar structureel minder.
• Op enkele parkplaatsen is de restcapaciteit laag

4.4

Hoge snelheid

Uit de enquête onder gebruikers en opgehaalde knelpunten bij de omgeving blijkt dat op de Middelweg,
de Rottekade en de Slingerkade de snelheid van het gemotoriseerd verkeer hoog is. Op deze wegen rijdt
het gemotoriseerd verkeer gemengd met het langzame verkeer. De hoge snelheid van het gemotoriseerd
verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen. Uit de uitgevoerde verkeersmetingen blijkt
dat op deze wegen de gereden snelheid hoger ligt dan de toegestane snelheid. Uit de enquête blijkt
tevens dat de betrokkenen het gevoel hebben dat naast de hoge snelheid op deze wegen ook verkeer
aanwezig is zonder bestemming in de Rottemeren. Een deel van de gevaarlijke locaties zoals onderzocht
in de conflictobservatie hebben een direct raakvlak met de genoemde hoge snelheid op de
Middelweg/Rottekade.
De ervaren knelpunten zijn:
Een hoge rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer op o.a. de Middelweg, Rottekade en de Slingerkade
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4.5

Gevaarlijke locaties

Uit de enquête onder gebruikers en opgehaalde
knelpunten bij de omgeving blijkt dat een aantal
locaties als onveilig wordt ervaren (zie Figuur
19). Dit zijn met name de kruisingen bij de
Rottebanbrug (1) en de Pekhuisbrug (2) en de
kruising Middelweg-Rottekade-Strandweg (3).
Ook de kruisingen Vlietkade - Rottekade (4) en
Lange Vaart – Rottedijk (5) zijn benoemd als
onveilige kruisingen. Op kruisingen bij de
Rottebanbrug, Pekhuisbrug en MiddelwegRottekade-Strandweg zijn conflictobservaties
uitgevoerd (paragraaf 3.4). Uit deze observaties
blijkt dat op deze locaties onveilige situaties
ontstaan.
Bij de Rottebanbrug en de Pekhuisbrug
bevinden zich direct na de bruggen kruispunten.
Fietsers komen door de hoogte van de brug met
een hoge snelheid op het kruispunt af en kruisen
direct het aanliggende fietspad. Op dit moment
wordt door middel van schrikhekken onderaan
de brug voorkomen dat dit leidt tot een direct
conflict. Echter, uit de conflictobservaties kan
worden geconstateerd dat nog steeds
gevaarlijke situaties ontstaan onderaan de
bruggen.
Figuur 19: Gevaarlijke locaties

De kruispunten Vlietkade-Rottekade en MiddelwegRottekade-Strandweg worden als onoverzichtelijke
kruispunten ervaren. Met name tijdens de
informatieavonden en via door bewoners
aangeleverde documentatie wordt aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid op de kruising
alsmede de onveilige situatie op de Middelweg. In
de vorige paragraaf is de hoge snelheid op de
middelweg reeds benoemd als knelpunt. De
onoverzichtelijkheid van (deels) gescheiden
modaliteiten en onduidelijkheid over voorrangsregels
maken het kruispunt gevaarlijk volgens de
omgeving. De resultaten van de conflictobservatie
Figuur 20 Kruising Rottebanbrug
bevestigen dat op deze kruispunten conflicten zijn.
De ervaren knelpunten zijn:
• Gevaarlijke kruispunten bij de bruggen voor langzaam verkeer over de Rotte
• Gevaarlijke onoverzichtelijke kruispunten vanwege onduidelijkheid over de voorrang
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4.6

Bereikbaarheid gebied

Het gebied wordt jaarlijks door veel recreanten bezocht. Uit de enquête onder gebruikers en opgehaalde
knelpunten bij de omgeving blijkt dat de bereikbaarheid en vindbaarheid van de Rottemeren niet altijd als
ideaal wordt ervaren. Tijdens de avondspits is het gebied vanaf de Molenlaan lastig bereikbaar. Verder
kent het gebied slechts een paar ingangen waardoor niet alle bewoners altijd een directe verbinding naar
de woning hebben. Zo moeten bewoners van de Rottedijk in het noordelijk deel van het gebied naar de
woning via het Craenenborgpad. Dit is een fietspad waar een automobilist alleen met ontheffing overheen
mag rijden. Ook is niet vanaf elke toegangsweg direct zichtbaar dat je de Rottemeren inrijdt, zoals de
toegang via de Hoeksekade of Merenweg.
Ook met het openbaar vervoer is het gebied lastig te bereiken. Om bijvoorbeeld wellness resort Elysium te
bezoeken met het openbaar vervoer moet vanuit Bleiswijk nog 20-25 minuten te voet worden afgelegd
vanaf de dichtstbijzijnde bushalte. Dit is goed zichtbaar in de bezettingsgraad van de parkeerterreinen
rondom Elysium, die zeer regelmatig rond de 100% ligt. Ook andere locaties in het gebied zijn slecht
bereikbaar met het OV.
De ervaren knelpunten op het gebied van de bereikbaarheid zijn:
• Richting de Rottebandreef vanaf de Molenlaan
• Bewoners aan de noordzijde van de Rottedijk via het Craenenborgpad
• Openbaar Vervoer
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5

Oplossingsrichtingen

Na uitgebreid verkeersonderzoek in het gebied en diverse gesprekken met de stakeholders zijn
verschillende knelpunten en kansen uit het gebied geïnventariseerd. Dit betreffen knelpunten op een hoog
schaalniveau zoals de conflicten tussen wielrenners en recreatieve fietsers of kleine knelpunten op
inrichtingsniveau.
Om te komen tot oplossingen voor de knelpunten is onderscheid gemaakt in verschillende thema’s.
Hieronder worden de verschillende maatregelen benoemd die bijdragen aan het verbeteren van de
knelpunten. Bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan dient de haalbaarheid van de maatregelen te
worden onderzocht of verder te worden uitgewerkt samen met de stakeholders.

5.1

Netwerk voor langzaam verkeer

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven wordt op een aantal wegen in Rottemeren het verkeersbeeld als onrustig
ervaren. Oorzaak hiervan ligt bij de grote diversiteit aan modaliteiten die gebruik maken van dezelfde
infrastructuur (fietsers, wielrenners, voetgangers, hardlopers, skaters, automobilisten). Hieraan ligt een
aantal oorzaken ten grondslag zoals ontbrekende infrastructuur, onbekendheid van alternatieve routes en
onaantrekkelijke alternatieve routes. Om deze knelpunten op te lossen adviseren wij het netwerk voor het
langzaam verkeer te optimaliseren en op een aantal plekken anders in te richten. Om het netwerk en
gebruik ervan te optimaliseren zijn maatregelen op een verschillend niveau wenselijk.
2e Rondje Rottemeren voor snelfietsers
Op dit moment is het voor fietsers mogelijk een rondje Rottemeren te fietsen. Deze route wordt veel
gefietst door zowel recreatieve als sportieve fietsers. Dit leidt zoals gezegd op verschillende plekken tot
conflicten tussen deze twee groepen fietsers. Om dit conflict te voorkomen is reeds gestart met de
realisatie van een tweede ring rondom dit rondje. Deze tweede ring is echter nog niet volledig en wordt
onvoldoende gebruikt op dit moment. Om dit te verbeteren adviseren wij de volgende maatregelen:
- Complementeren 2e ring rondom de Rottemeren.
- Samen met een groep wielrenners de 2e ring inventariseren en verbeterpunten in kaart brengen,
zodat de 2e ring ook interessant wordt voor deze groep.
- Na voltooiing van de 2e ring de verwijzingen ernaartoe optimaliseren zowel met bebording in het
gebied als online.
- Een publiciteitscampagne om dit rondje onder de aandacht te brengen.
Waar mogelijk snel en langzaam fietsverkeer scheiden.
De 2e ring rondom de Rottemeren draagt hier grotendeels aan bij. Daarnaast zijn in het gebied nog een
aantal locaties waar het mogelijk is langzame en snelle fietsers te scheiden. Dit kan bijvoorbeeld in het
Lage Bergse Bos waar nu sprake is van een verplicht en onverplicht fietspad. Door op locaties waar
sprake is van parallel lopende fietspaden voor beide fietspaden te kiezen voor een andere materialisatie
kan de snelle fietser worden verleid te kiezen voor het fietspad dat hiertoe uitnodigt. Dit kan door één van
de fietspaden te voorzien van een grove slijtlaag, en de andere niet. Een andere optie is om slechts het
begin van het fietspad hiervan te voorzien zodat het ‘discomfort’ slechts beperkt aanwezig is.
Scheiden fietsers en voetgangers
Op dit moment zijn er al verschillende type wegen voor langzaam verkeer in met name het Lage Bergse
Bos en de Bleiswijkse zoom. Dit zijn een verplicht fietspad, onverplicht fietspad, voetpad en ruiterpaden.
De scheiding van het type infrastructuur wordt niet goed begrepen. De scheiding van routes kan beter
worden aangegeven door middel van bebording of verwijzingen op het wegdek. Daarnaast moet nader
worden onderzocht of het mogelijk is met name het type verharding op de voetpaden te verbeteren,
waardoor voetgangers minder snel geneigd zijn op de fietspaden te lopen. Nu is het fietspad voor
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bezoekers met een kinderwagen of rolstoel vaak comfortabeler dan de voetpaden. Door de verharding te
verbeteren ontstaat automatisch een betere scheiding tussen voetgangers en fietsers.
Daarnaast blijven op de bruggen in het Lage Bergse Bos conflicten ontstaan door het weer samenkomen
van de twee verkeersstromen, zie Figuur 21. Dit kan op diverse manieren voorkomen worden. De meest
dure oplossing is om alle bestaande bruggen te vervangen voor drie nieuwe bredere bruggen. Een
goedkoper alternatief is de aanleg van drie voetgangersbruggen in het verlengde van het voetpad. De
goedkoopste oplossing is door op de bruggen aan te geven welk deel gebruikt kan worden door fietsers
en welke deel door voetgangers.

Figuur 21: Verkeersstromen komen weer samen op de bruggen

Ons advies:
• Voltooien 2e ring Rottemeren inclusief geschikt maken voor snelle fietsers
• Onderscheid in type fietspad en materialisering voor snelle en langzame fietsers
• Verharding op de voetpaden verbeteren waardoor het comfort verbetert
• Scheiding voetpaden en fietspaden structureel doorzetten in het gebied.
• Inventariseren waar de missing links zijn voor voetgangers en deze realiseren
Op 12 september 2019 is een aanvullend overleg geweest tussen Staatsbosbeheer en Deltacycling over
eventuele maatregelen in het Rottemerengebied voor snelle fietsers. Hierbij zijn maatregelen bedacht om
de conflicten tussen snelle en langzame fietsers te voorkomen en maatregelen om de routes voor snelle
fietsers aantrekkelijker te maken. De belangrijkste maatregelen zijn:
1. Trainingscircuit rond de Willem Alexanderbaan, onderzoeken of dit mogelijk is.
2. “Snelle Route langs de Rotte” In ieder geval aan de westkant van de Rotte.
3. Campagne om de wielrenners bewust te maken van hun gedrag en te wijzen op het bestaan van
alternatieve route(s).
4. Onderzoek naar de mogelijkheid voor minder technische mountainbikeroutes.
5. Mountainbike vriendelijke toegangsroutes naar het parcours toe

5.2

Parkeren

Op basis van het parkeeronderzoek is een goed beeld ontstaan van de parkeerdruk in het gebied. Een
andere analyse van de ligging en het type parkeerterrein laat zien dat sprake is van drie type

23-10-2019

BG6648TPRP1910230756

32

Projectgerelateerd

parkeerterreinen. Parkeerterreinen rondom de voorzieningen, parkeerterreinen zonder directe functie en
parkeerterreinen in gebruik tijdens evenementen in het gebied.
Per parkeerterrein is gekeken of de parkeerterreinen wel of niet nuttig zijn om te handhaven en hoe deze
verbeterd kunnen worden, zie paragraaf 4.3. Dit is gedaan op basis van het gebruik (hoog/laag) en de
functie van parkeerterreinen. Voor de parkeerterreinen zijn drie soorten oplossingsrichtingen waar
maatregelen genomen kunnen worden.
1. Het opheffen van parkeerterreinen die onderbezet zijn en geen functie hebben. Zoals beschreven in
hoofdstuk 4 kunnen de parkeerterreinen Bokkenplaats, Dassenplaats, Inktzwamplaats worden
opgeheven.
2. Het herinrichten van parkeerterreinen bij een lage parkeerdruk. Onder het herinrichten van
parkeerterreinen kan gedacht worden aan het samenvoegen van rustige plekken of het herinrichten
van het parkeerterrein waarbij de capaciteit wordt verlaagd of aan het deels inrichten van het
parkeerterrein als overloopparkeerterrein.
3. Capaciteitsverruimende maatregelen bij parkeerterreinen met een hoge parkeerdruk. Onder
capaciteitsverruimende maatregelen kan gedacht worden aan het uitbreiden van het parkeerterrein,
het verwijzen naar overloopgebieden of het realiseren van nieuwe overloopgebieden.
Waar is het herinrichten van parkeerterreinen tot overloopgebieden mogelijk?
De parkeerterreinen waar herinrichting mogelijk is zijn de parkeerterreinen: Strandweg + Strandgaper en
de Middelweg. De parkeerdruk op deze parkeerterreinen is laag, minder dan 10%. Deze parkeerterreinen
hebben echter wel een functie waardoor opheffen niet wenselijk is, wel kan samen met de ondernemer
worden gekeken of het aantal parkeerterreinen kan worden gereduceerd. Vanuit de omgeving is
aangegeven dat op mooie stranddagen de parkeerterreinen goed bezet zijn. Ook dit onderbouwt de keuze
om het parkeerterrein niet te laten vervallen maar wel na te denken over het reduceren van het aantal
vaste beschikbare plaatsen. Daarnaast wordt de Middelweg in de nabij toekomst mogelijk ook
aangewezen als parkeerterrein tijdens evenementen waardoor behoud belangrijk is. Deze
parkeerterreinen kunnen mogelijk als overloopparkeerterrein worden ingericht.
Waar zijn capaciteitsverruimende maatregelen wenselijk?
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn dit de parkeerterreinen, Muizenplaats, Zadelzwamplaats 1 en 2,
Pekhuisbrug, Overloop Elysium, Elysium en Roeibaan.
De parkeerterreinen Muizenplaats, Pekhuisbrug, Roeibaan, en kennen een zeer hoge maximale
bandbreedte.
• De Muizenplaats is een druk tot zeer druk parkeerterrein. Direct naast dit parkeerterrein bevindt
zich parkeerterrein Konijnenplaats. Dit parkeerterrein functioneert nu als overloopgebied voor de
Muizenplaats. Uitbreiding van het parkeerterrein Muizenplaats is verkeerskundig gezien niet
noodzakelijk als de capaciteit op de Konijnplaats ongewijzigd blijft. De memo “beantwoording
vragen lage Bergse Bos” gaat verder in op de parkeerterrein Muizenplaats en Konijnenplaats.
• De Pekhuisbrug is een veel gebruikt parkeerterrein met capaciteit voor 4 auto’s met een
boottrailer. Dit parkeerterrein is semiverhard. In de directe omgeving is geen ander parkeerterrein
aanwezig waar naar verwezen kan worden. Overwogen kan worden om een overloopgebied te
realiseren óf de toeleidende weg verbreden (bijvoorbeeld door semi-verharding) waardoor aan
een zijde van de rijbaan parkeren met trailer mogelijk is. De parkeerdruk op deze locatie ontstaat
met name op dagen met mooi weer omdat dan veel bezoekers gebruik maken van de boothelling.
Voor dit parkeerterrein geldt dat uitbreiding ter plaatse de enige mogelijkheid is om de
parkeerdruk hier af te laten nemen.
• De Roeibaan is bij sportactiviteiten een zeer druk parkeerterrein, buiten de activiteiten om is het
een rustig parkeerterrein. Voor de piekmomenten is al een overloopgebied aanwezig (zie
parkeerterrein Overzijde Roeibaan en het parkeerterrein bij de Hennipgaarde). Met de roeibaan
zijn afspraken gemaakt over het parkeren tijdens evenementen.
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•

•

De parkeerdrukte op Zadelzwamplaats 1 en 2 fluctueert gedurende het onderzoek. Wel kennen
de parkeerterreinen een hoge maximale bezettingsgraad. Op circa 350m is parkeerterrein
Berkenzwamplaats met een maximale bezettingsgraad van 28%. Dit is op acceptabele
loopafstand waardoor dit parkeerterrein als overloopgebied beschouwd kan worden op
piekmomenten. Daarnaast is nog een extra overloopparkeerterrein beschikbaar die tijdens
evenementen extra kan worden opengesteld. Hierdoor is uitbreiding van het parkeerterrein niet
nodig.
De parkeerterreinen Elysium en Overloop Elysium zijn drukke parkeerterreinen met een hoge
bezettingsgraad. De hoge bezettingsgraad wordt voornamelijk veroorzaakt door de bezoekers van
Elysium. Omdat de parkeercapaciteit hier erg hoog is, wordt geadviseerd de situatie hier te
monitoren. Op het moment dat ongewenst parkeergedrag ontstaat (hier zijn nog geen meldingen
van bekend) zal overwogen moeten worden of de capaciteit verruimd moet worden of dat op
andere manieren de bereikbaarheid van Elysium voor bezoekers kan worden verbeterd. Hierbij
kan men denken aan een bijvoorbeeld een Shuttle dienst vanaf Parkeerterrein ’T Ezelsbruggetje
(rustig parkeerterrein).

Ons advies:
• Opheffen van parkeerterreinen Bokkenplaats, Dassenplaats, Inktzwamplaats
• Onderzoeken herinrichting van parkeerterreinen Strandweg + Strandgaper en Middelweg
• Drukke parkeerterreinen niet uitbreiden maar huidige overlooplocaties beter benutten door
verwijzingen en inzet van verkeersregelaars tijdens evenementen
• Parkeerterreinen bij Elysium monitoren

5.3

(Ongewenst) autoverkeer

In hoofdstuk 4 zijn een aantal locaties genoemd waar de hoeveelheid autoverkeer als ongewenst wordt
ervaren vanwege de hoge snelheid en onveilige kruisingen. Dit zijn onder andere de Middelweg en
Rottedijk (noordzijde). De gemeten intensiteiten zijn echter gering. Vanuit de omgeving wordt
verondersteld dat dit met name doorgaand verkeer betreft. Dit is in dit onderzoek verder niet onderzocht.
Mogelijk dat een vervolgonderzoek tijdens de spitsperiodes hier meer duidelijkheid in kan verschaffen.
Ongewenst autoverkeer
Als sprake blijkt van ongewenst verkeer in het gebied kan dit op verschillende manieren worden
ontmoedigd. Mogelijkheden hiervoor zijn:
• Het onaantrekkelijk maken van de route door het toepassen van drempels of het aanpassen van
voorrangsregels waardoor het doorgaande karakter wordt ontmoedigd
• Onderzoeken of een sneller alternatief kan worden gerealiseerd
• Inrijverbod tijdens de spitsperiodes
Bereikbaarheid gebied met het OV
Het recreatiegebied Rottemeren is op dit moment nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer. In de
omliggende kernen halteert het OV op diverse locaties van waar het vervolgens minimaal 20 minuten
lopen is tot de rand het van het Rottemerengebied. Om de bereikbaarheid te vergroten kan nagedacht
worden over het verbeteren van de OV-bereikbaarheid. Dit betekent niet dat het OV concreet het gebied
in moet rijden, maar dat de bereikbaarheid vanaf een OV-halte wordt verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door
het plaatsen van deelfietsen bij OV-haltes, het aanleggen van een extra voetgangersverbinding of
realiseren van keerlus op de President Wilsonweg waardoor het gebied sneller en directer bereikbaar is
met en vanaf de OV-haltes.
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Ongewenst gemengd verkeer
Naast doorgaand verkeer is er ook ongewenst
gemengd verkeer. Bewoners van de Rottedijk in het
noordelijk deel van het gebied, kunnen alleen via het
Craenenborgpad hun eigen woning bereiken. Het
Craenenborgpad is een fietspad waar een
automobilist alleen met ontheffing overheen mag
rijden. Het doortrekken van de Chrysantenweg zorgt
dat het gemotoriseerd verkeer op een logischere
plek gemengd wordt. Of dit daadwerkelijk mogelijk is
zal nader moeten worden onderzocht. Hierbij is het
van belang te kijken naar de haalbaarheid vanuit kosten, ruimtelijke inpassing en draagvlak van de
omwonenden.
Verkeerssituatie Middelweg en kruising
Middelweg-Rottekade
e kruising Middelweg – Rottekade is
onoverzichtelijk waardoor er vaak gevaarlijke
situaties ontstaan. Tijdens de tweede
bijeenkomst is voorgesteld om het autoverkeer
en het fietsverkeer op de kruising van elkaar te
scheiden. Door de Parkeerplaats Strandgaper
direct te verbinden met de Middelweg, komen
doorgaand autoverkeer en fietsverkeer elkaar
niet meer tegen op de kruising. Hiervoor dient
wel een extra brug te worden aangelegd, wat
de aanlegkosten voor deze oplossing hoog maakt. Daarnaast is de huidige route via de Rottekade op dit
moment erg onaantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer. Het verbeteren van de route voor autoverkeer
vergroot de kans op een toename van verkeer op de Middelweg. Nader onderzoek zal uit moeten wijze of
het realiseren van deze verbinding een bijdrage levert aan het vergroten van de verkeersveiligheid.
Ons advies:
• Inventariseren mogelijkheden om routes onaantrekkelijker maken voor doorgaand verkeer
• Inventariseren mogelijkheid doortrekken Chrysantenweg
• Nader onderzoek verbinding Strandweg - Middelweg

5.4

Kleine maatregelen

Vanuit de omgeving zijn diverse knelpunten benoemd die niet worden opgelost met de hierboven
genoemde maatregelen, zie de tabel in bijlage 3. In de tabel waarin deze opmerkingen zijn opgenomen is
per opmerking aangeven of deze door een van de hierboven beschreven maatregelen reeds wordt
beheerst of opgelost. Hierna blijven nog een aantal kleine maatregelen over de ‘kleinere’ knelpunten
oplossen. Geadviseerd wordt om te onderzoeken welke knelpunten eenvoudig zijn op te lossen en welke
knelpunten op een andere manier kunnen worden ondervangen
Ons advies:
• De minder grote knelpunten op te lossen door het nemen van kleine maatregelen
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6

Samenvatting en conclusies

6.1

Samenvatting

Jaarlijks bezoeken veel mensen het recreatiegebied de Rottemeren. Om het gebied leefbaar te houden
voor de bewoners en aantrekkelijk voor de bezoekers is het van belang het gebied continu door te
ontwikkelen. Mede daarom wordt momenteel gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor het
Rottemerengebied. Hiervoor is een Kader en Koers-document opgesteld, dat in 2019 wordt uitgewerkt tot
een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan behelst een ontwikkelprogramma voor de Rottemeren voor
de langere termijn. Verder spelen een aantal ontwikkelingen in het deelgebied Lage Bergse Bos. De
aanleg van de verlengde A13 – A16 door het Lage Bergse Bos heeft impact op de openbare ruimte. De
omgeving wordt daar nu al opnieuw ingericht. De planvorming hiervoor is in een vergevorderd stadium.
De uitwerking van het ontwikkelplan voor de Rottemeren is de reden waarom het Recreatieschap
Rottemeren een verkeersvisie heeft laten het opstellen voor de gehele Rottemeren. De uitkomst van dit
onderzoek wordt zowel gebruikt als bouwsteen voor het opstellen van het ontwikkelplan, als voor het
beantwoorden vragen omtrent de nieuwe inrichting Lage Bergse Bos.
De verkeersvisie is tot stand gekomen met behulp van de projectgroep verkeersvisie Rottemeren. In deze
projectgroep zaten vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas,
Staatsbosbeheer en experts van Royal HaskoningDHV. De projectgroep is gedurende het proces
ondersteunt door verschillende interne collega’s van de verschillende organisaties, bewoners,
vertegenwoordigers van belangenverenigingen en ondernemers. Vanuit al deze invalshoeken is input
geleverd om de knelpunten in het gebied in beeld te brengen, aandacht te vragen voor problemen en
mogelijke maatregelen te benoemen.
Naast dit participatieproces is verkeersonderzoek gedaan in het gebied. De intensiteiten van fiets en auto
zijn gemeten, de parkeerdruk is in beeld gebracht, bezoekers zijn geënquêteerd, gevaarlijke locaties
geobserveerd en het gebied is op verschillende momenten bezocht om een goede indruk te krijgen.
De onderzoeken en input vanuit de stakeholders heeft geleid tot een overzicht van alle knelpunten in het
gebied. Deze knelpunten zijn vervolgens vertaald naar mogelijke maatregelen en/of vervolgonderzoeken
aan de hand van 4 thema’s, namelijk het netwerk voor langzaam verkeer, parkeren, (ongewenst)
autoverkeer en kleine maatregelen. Deze vervolgonderzoeken en maatregelen samen dienen als input
voor de uitwerking van het ontwikkelplan.

6.2

Conclusies

Het Rottemerengebied is een recreatiegebied dat jaarlijks veel bezoekers trekt. In het gebied zijn
verschillende verkeersaantrekkende bestemmingen zoals Outdoor Valley, Sauna en Welness Elysium,
diverse horecagelegenheden, het recreatiegebied zelf en de verschillende wateren zoals de Rotte en de
Zevenhuizerplas. Het gebied wordt omsloten door woongebieden zoals Zevenhuizen en Bergschenhoek
die in de komende jaren uitgebreid worden. In het gebied is sprake van (ongewenst) doorgaand verkeer.
De verkeersdruk in het gebied wordt door bewoners als hoog ervaren. Uit de verschillende onderzoeken
blijkt echter dat de verkeersdruk van autoverkeer over het algemeen laag is en past binnen de
verwachtingen die horen bij een recreatief gebied. Het gebied kent wel een verhoogde verkeersdruk op
mooie weekenddagen, tijdens grotere evenementen of tijdens drukke avondspitsen.
Op de Rottekaden doen zich volgens de stakeholders onwenselijke situaties voor. Dit wordt deels
gestaafd door de ongevallen die zijn waargenomen door de conflict-observatie camera’s. Deze hebben
verschillende bijna ongevallen geregistreerd. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de grote diversiteit aan
soorten verkeersdeelnemers op een beperkte ruimte. Met name de grote verschillen in snelheid tussen de
diverse gebruikers (racefietsers vs recreatieve fietsers of wandelaars vs E-bikes) wordt als onveilig
ervaren. Dit leidt tot een gevoel van drukte en verkeersonveiligheid onder de aanwezige gebruikers en
bewoners.
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Doelen
Het Rottemerengebied kan worden bestempeld als een groot divers gebied waarin alle gebruikers het
gebied willen gebruiken op zijn of haar manier. Op een aantal locaties in het gebied leidt dit tot
knelpunten. Deze knelpunten variëren van parkeeroverlast tijdens evenementen tot overvolle fietspaden
aan het begin van de zondagmiddag. Om de knelpunten op te lossen zijn vanuit het verkeersonderzoek
een aantal doelen geformuleerd:
• Meer scheiden van verkeersdeelnemers op diverse plekken in het gebied
• Voldoende ruimte houden in de capaciteit van de wegen en parkeerplaatsen om piekmomenten in de
verkeersdruk op te vangen
• Realiseren van ontbrekende verbindingen zoals nieuwe wegen of voetpaden
• Verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk op te lossen
• Beperken van (ongewenst) doorgaand verkeer in het gebied.
Een deel van de knelpunten kan worden opgelost of voorkomen door het nemen van maatregelen. Om de
effectiviteit van de maatregelen te vergroten is het noodzakelijk dat deze maatregelen ook aansluiten bij
de genoemde doelen. Als we deze doelen vertalen per thema levert dit de onderstaande kansen c.q.
denkrichtingen op. Deze kunnen worden meegenomen bij de uitwerking van het ontwikkelplan.
Kansen/denkrichtingen
Netwerk voor langzaam verkeer
• Een belangrijke oplossingsrichting is om de snelle fietsers fysiek te scheiden van de andere
gebruikers. Hiervoor is de tweede ring fietspaden in ontwikkeling. Om een aantrekkelijk alternatief te
realiseren zijn naast de fysieke aanleg ook andere zaken relevant zoals voorlichting, berijdbaarheid
van de route met hogere snelheid en duidelijke aanduiding van de route (doel 1).
• Onderscheid in type fietspad en materialisatie voor snelle en langzame fietsers (doel 1).
• Verharding op de voetpaden verbeteren waardoor het comfort verbetert. Daar waar voetgangers
gebruik maken van het fietspad, moet voor de voetgangers een alternatief worden geboden in de
vorm van een alternatief verhard pad. Dit betekent dat daar waar een halfverhard pad parallel aan een
fietspad loopt, deze ook verhard moet worden, waarbij wel duidelijk moet zijn welke van de twee het
fietspad is. Ook zijn op diverse locaties nieuwe wandelpaden nodig (doel 1 en 3).
• Scheiding voetpaden en fietspaden structureel doorzetten in het gebied (doel 1).
• Inventariseren waar de missing links zijn voor voetgangers en deze realiseren (doel 3)
Parkeren
• Op enkele parkeerterreinen is structureel sprake van een (zeer) hoge bezettingsgraad. Dit zijn de
terreinen bij Lake House, Outdoor Valley, Elysium en de roeibaan. Bij al deze terreinen zijn in de
omgeving momenteel alternatieve terreinen aanwezig waar ruimte beschikbaar is om te voorzien in de
parkeerbehoefte (doel 2).
• De parkeerterreinen Bokkenplaats, Dassenplaats en Inktzwamplaats worden nauwelijks gebruikt en
hebben geen incidentele functie. Deze terreinen zijn overbodig en kunnen worden opgeheven (doel
2).
• Op de overige terreinen is sprake van een relatief lage bezetting. Een deel van deze terreinen is nodig
voor incidenteel gebruik als evenementen of stranddagen en wordt op deze dagen intensief gebruikt
(doel 2).
(Ongewenst) Autoverkeer
• Inventariseren van de mogelijkheden om routes onaantrekkelijker maken voor doorgaand verkeer,
zoals het herinrichten van kruisingen of aanleggen van snelheidsremmende maatregelen (doel 5).
• Nader onderzoek verbinding Strandweg - Middelweg om de veiligheid hier specifiek te verbeteren
(doel 4).
• Op delen waar (via een vergunning) bewoners met auto’s gebruik maken van het fietspad, is een
alternatieve ontsluiting gewenst zoals het doortrekken van de Chrysantenweg (doel 3 en 5).
• Het gebied is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, onderzoeken of dit verbeterd kan worden.
Gedacht kan worden aan het plaatsen van deelfietsen bij OV-haltes, het aanleggen van extra
voetgangersverbindingen of realiseren van een keerlus op de President Wilsonweg (doel 5).
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Bijlagen
1. Memo Lage Bergse Bos
2. Participatie
3. Knelpunten en wensen
4. Verkeersmetingen
5. Parkeeronderzoek
6. Conflictobservaties
7. Enquête onder gebruikers
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